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СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
УДК 378.1:65.018 

 
А. О. Вітченко 

 
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ІНСТИТУЦІЙНА 
ПРОБЛЕМА 

 
Пріоритетним завданням розвитку вітчизняної вищої школи в 

контексті її євроосвітньої інтеграції виступає забезпечення якості вищої 
освіти. Як стверджується у «Стандартах і рекомендаціях щодо 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти», якість 
вищої освіти «є здебільшого результатом взаємодії між викладачами, 
студентами та навчальним середовищем закладу. Забезпечення якості 
повинно гарантувати навчальне середовище, в якому зміст програм, 
навчальні можливості та ресурсне забезпечення відповідають цій меті» 
[14, c. 6–7]. Координуюча роль при цьому має належати вишам, які 
повинні не лише виробляти стратегію якості, впроваджувати і постійно 
вдосконалювати внутрішні механізми її забезпечення, реалізовувати 
просвітницьку місію, спрямовану на пропагування загальноєвропейських 
академічних ідеалів і цінностей, виховання культури якості, але й 
залучати до співпраці всіх зацікавлених сторін. Звідси пояснюється 
нагальність звернення до проблеми системного забезпечення якості 
вищої освіти на інституційному рівні, набуває особливої актуальності 
пропонована розвідка. 

Мета статті – проаналізувати діахронічні та синхронічні аспекти 
порушеної проблеми, розкрити сутність системного впровадження 
внутрішніх механізмів забезпечення якості вищої освіти. 

Аналіз джерельної бази дослідження. Методологічне підґрунтя 
порушеної проблеми становлять праці В. Байденка, Л. Вебера, 
О. Дубасенюк, Н. Селезньової, Л. Харвея, В. Хірша, Т. Шамової та ін. 
Сучасні науковці порушують актуальні питання оцінювання якості вищої 
освіти на критеріальній основі [11, с. 81–82], вдосконалення вітчизняної 
системи контролю якості вищої освіти [8, с. 152–153], використання 
внутрішніх процедур управління якістю вищої освіти [9, c. 163], розвитку 
культури якості у ВНЗ [2, с. 9; 15, с. 123–143] тощо.  

З огляду загальної проблеми формування академічної культури 
досліджує культуру якості вищої освіти Г. Хоружий, який під цим 
поняттям розуміє «сукупність способів, цінностей, норм діяльності 
вищих навчальних закладів, які забезпечують високу якість 
функціонування, відповідність потребам і запитам суспільства, держави 
та прийнятим національним і міжнародним стандартам…» [15, c. 124]. З 
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урахуванням ціннісного виміру вищої освіти, зміцнення академічної 
автономії, потреби у свідомому ставленні до здобуття якісної освіти як 
фундаментальної європейської цінності автор монографії «Академічна 
культура: цінності та принципи вищої освіти» наполягає на повній 
відповідальності вишу за культуру якості, при цьому зауважуючи, що 
«розвиток культури якості вимагає відкритого і активного обов’язку 
щодо дотримання якості на всіх рівнях; готовності до самооцінки; рамок 
регулювання; ясності і послідовності процедур; чіткої відповідальності за 
якість контролю і забезпечення якості; чіткого обов’язку визначення і 
поширення кращого досвіду і адекватного менеджменту», забезпечення 
«зацікавленості студентів і роботодавців, а також суспільства в цілому у 
високій якості вищої освіти…» [15, с. 139, 142]. 

У багатьох розвідках актуалізується кращий європейський досвід 
забезпечення якості вищої освіти, визначаються можливості його 
врахування у процесі розроблення національних та інституційних 
механізмів і процедур у вітчизняній вищій школі. Окремої уваги у 
зв’язку з цим заслуговує посібник «Забезпечення якості вищої освіти: 
європейські кращі практики для України», автори якого порівняли різні 
стратегії формування системи забезпечення якості та виявили такі 
тенденції: «В європейських університетах запит на забезпечення якості 
вищої освіти формується «знизу», тобто від самих гравців системи вищої 
освіти. А в українські університети він надходить «згори», тобто від 
міністерства освіти і науки. Європа вибудовує формальні процедури на 
підґрунті неформальної мотивації до забезпечення якості освіти з боку 
усіх учасників. А в Україні навпаки – на тлі суцільної формалізації 
процесів забезпечення якості немає прояву неформальної зацікавленості 
з боку учасників освітнього процесу. Тож просте копіювання якихось 
елементів, окремих процедур, практик чи показників європейської 
системи забезпечення якості без врахування українського контексту не є 
виходом зі ситуації» [4]. 

Експерти радять розробляти прозорі інституційні процедури 
забезпечення якості, які «можуть відрізнятися для різних ВНЗ, залежно 
від його типу, профілю, обраної стратегії розвитку» [11, с. 43]. 
Концептуального значення набуває пропозиція відмовитися від 
директивного стилю та перейти до «культури допомоги ВНЗ у 
проведенні SWOT-аналізу його діяльності та пошуку шляхів і методів її 
покращення» [12, с. 43]. 

Останнім часом спостерігаються спроби уніфікувати механізми 
забезпечення якості, звести їх до засобів управління освітнім процесом у 
вищій школі, що є, на нашу думку, неприйнятним. Наприклад, 
О. Артюхова вживає поняття «моніторинг якості професійної підготовки 
студентів вищих навчальних закладів», яке визначає як «засіб керування 
педагогічною та науковою діяльністю вищого закладу освіти» [1, c. 141]. 
Таким чином, виникає нагальна потреба в уточненні понятійного 
апарату, у розробленні системи процедур і заходів, які відповідають 
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сучасним принципам і підходам до інституційного забезпечення якості 
вищої освіти. 

В окремих розвідках відзначається наявність термінологічної 
неузгодженості, що характеризує розходження в поглядах на сутність 
порушеної проблеми та підходи до її вирішення в умовах розбудови 
єдиного освітнього простору. Зокрема на підставі огляду зарубіжних 
джерел О. Шийка дійшла висновку, що замість терміну «підвищення 
якості» доволі часто в європейських університетських колах вживають 
поняття «покращення якості» [16, c. 139]. Звернувшись до проблеми 
розвитку системи оцінювання якості вищої освіти у франкомовних 
країнах Європейського Союзу, І. Золотарьова і М. Колісник з’ясували, 
що після Берлінської конференції міністрів освіти країн-учасниць 
Болонського процесу одночасно з поняттям «забезпечення якості вищої 
освіти» використовується термін «гарантія якості» [7, c. 74].  

На необхідності перегляду загальної концепції якості вищої освіти 
для регульованих спеціальностей наполягає А. Зельницький, який 
висуває ідею переходу від забезпечення до гарантування якості вищої 
військової освіти, розуміючи під останнім «поруку ВВНЗ (ВВНЗ є 
гарантом якості освіти) з виконання державного замовлення на 
підготовку військових фахівців з рівнем сформованості визначених 
компетентностей у кожного з них не нижче встановленого» [6, с. 65–66]. 
Доцільність такої переорієнтації вважаємо сумнівною, адже жодна 
зацікавлена сторона неспроможна самотужки досягти запланованих 
результатів і виступити осібним гарантом якості вищої освіти. Виш має 
забезпечувати та постійно підвищувати за сприянням працедавців 
(замовників) якість освітньої діяльності, а власне якість вищої освіти 
може продемонструвати лише випускник після належного опанування 
освітньої програми як рівень набутих компетентностей, що відповідає 
стандарту вищої освіти і дозволяє майбутньому фахівцю успішно 
виконувати свої професійні функції. 

Витоки порушеної проблеми знаходимо у Всесвітній декларації про 
вищу освіту для ХХІ століття, ухваленій у жовтні 1998 р. за ініціативою 
ЮНЕСКО. У цьому документі якість вищої освіти було витлумачено як 
багатовимірну стратегію, яка охоплює всі її функції та види діяльності: 
«навчальні й академічні програми, наукові дослідження і стипендії, 
укомплектування кадрами, учнів, будівлі, матеріально-технічну базу, 
обладнання, роботу на благо суспільства й академічне середовище» [3]. 
Підвищення якості пропонувалося досягти шляхом узгодження 
внутрішнього самооцінювання вишу із зовнішнім експертним 
оцінюванням його діяльності, врахування реалій та умов організації 
освітнього процесу, залучення до інституційного оцінювання 
зацікавлених сторін. 

Зростання інтересу до проблеми внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти тісним чином пов’язане з імплементацією основних 
положень Болонської декларації і проголошеного в ній курсу на 



 

 9

створення єдиного європейського простору вищої освіти. Саме в тексті 
цього програмного документу були сформульовані цілі, які 
спрямовували на «сприяння європейському співробітництву щодо 
забезпечення якості освіти з метою вироблення порівняльних критеріїв 
та методологій», «просування необхідних європейських стандартів у 
галузі вищої освіти, зокрема щодо розробки навчальних планів, 
співробітництва між освітніми закладами, схем мобільності та 
інтегрованих навчальних, дослідницьких і виховних програм» [13].  

Магістральні шляхи забезпечення якісної вищої освіти було 
визначено у Саламанкській конвенції ВНЗ Європи «Формування 
європейського простору вищої освіти» (м. Саламанка, 2001 р.), де якість 
проголошувалася основною академічною цінністю, головною 
основоположною умовою для довіри, відповідності, мобільності, 
сумісності та привабливості в ЄПВО. Принципово важливого значення 
набули ідеї цілеспрямованого забезпечення якості, зміцнення довіри до неї 
з боку всіх зацікавлених сторін. Проблеми розроблення системи 
забезпечення якості вищої освіти, системного впровадження внутрішніх 
механізмів на основі «прямого взаємозв’язку із зовнішньою системою 
забезпечення якості» [10] стали предметом окремого обговорення під час 
Бергенської конференції, де вперше було ухвалено загальноєвропейські 
стандарти і принципи забезпечення якості. Підтвердження прихильності 
обраного курсу і сформульованих пріоритетів містяться в Лондонському 
комюніке, набувають подальшого розроблення відповідно до соціального 
виміру вищої освіти, оновлення стандартів із забезпечення якості вищої 
освіти в ЄПВО. В основних документах Болонського процесу 
(Будапештсько-Віденська Декларація про створення ЄПВО від 12 березня 
2010 р., Бухарестське комюніке від 27 квітня 2012 р.) містилися настанови 
щодо забезпечення рівних можливостей для здобуття якісної освіти, 
розвитку академічної мобільності, поліпшення якості викладання, 
запровадження гнучких траєкторій навчання, підтримки громадської 
відповідальності за забезпечення якості освіти, активного залучення до 
цього процесу широкого кола зацікавлених сторін. Покращення якості 
вищої освіти було визнано головною місією ЄПВО на Єреванському саміті 
(14-15 травня 2015 р.), учасники якого ухвалили рішення щодо активного 
залучення студентів, інших стейкхолдерів до процедур із забезпечення 
якості, вироблення спільних підходів до їх практичної реалізації. Вагомим 
кроком на шляху реалізації сформульованих пріоритетів стало ухвалення 
нових стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в ЄПВО, 
визначення ключових принципів і підходів до побудови як зовнішніх, так і 
внутрішніх механізмів забезпечення якості вищої освіти. Серед них 
особливо важливого значення набули рекомендації надати прозорості й 
мобільності, активізувати навчальну діяльність студентів, підвищити 
компетентність викладачів, здійснювати періодичний і безперервний 
перегляд освітніх програм [14, c. 26–27]. 
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Формування та постійне вдосконалення системи внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти належить винятково до компетенції 
вишу, який за її допомогою прагне зміцнити свою автономію та 
підвищити власний імідж, налагодити тісну взаємодію та співпрацю з 
усіма зацікавленими сторонами на шляху неперервного поліпшення умов 
навчання, оновлення освітнього процесу, досягнення кращих результатів 
в освітньо-професійній підготовці майбутніх фахівців.  

Під системою внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
розглядаємо узгоджену і взаємопов’язану діяльність основних суб’єктів 
освітнього процесу у ВНЗ, спрямовану на втілення інституційної стратегії 
якості, відпрацювання ефективних механізмів її практичної реалізації, 
сертифікацію та постійне вдосконалення освітньо-професійної підготовки 
фахівців (рис. 1). Вона охоплює основні рівні (цільовий, концептуальний, 
середовищний, технологічний, результативний) та підпорядковується 
реалізації стратегічних завдань розвитку вишу, відображає його іміджеву 
політику, спрямована на цілісне і свідоме опанування всіма суб’єктами 
освітнього процесу європейських академічних цінностей, формування 
взаємодовіри і співпраці, постійне вдосконалення змісту, методів і засобів 
навчання, підвищення умов і стандартів освітньо-професійної підготовки, 
офіційне визнання результатів навчання випускників, підтвердження 
академічним середовищем права присвоєння ВНЗ ступенів і видачі 
документів про вищу освіту. 

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти має 
пріоритетне значення по відношенню до зовнішніх механізмів, її основна 
мета полягає в неперервному підвищенні (поліпшенні) якості підготовки 
майбутніх фахівців із вищою освітою, у розвитку корпоративної 
культури якості, формуванні взаємодовіри та співпраці між суб’єктами 
освітнього процесу. 

На концептуальному рівні відпрацьовуються стратегія, принципи і 
підходи до забезпечення якості. Реалізація системи має спиратися на 
принципи узгодженості внутрішніх і зовнішніх механізмів; системності, 
цілісності, наступності у застосуванні відповідних процедур і заходів; 
пріоритетності автономних прав вишу; академічної чесності; 
об’єктивності, прозорості, відкритості інституційних процедур 
оцінювання основних суб’єктів навчання (викладачів і студентів), 
перегляду освітніх програм тощо; звітності, консультативності, 
зворотного зв’язку; періодичної селекції тих, хто навчається; 
субсидіарності; партнерства, спільної відповідальності за якість вищої 
освіти всіх суб’єктів освітнього процесу; стабільності системи 
внутрішнього забезпечення якості, оновлення її окремих елементів 
відповідно до нагальних потреб і вимог; неперервності вдосконалення 
механізмів і процедур інституційного забезпечення якості; 
недискримінаційності; спрямованості на постійне поліпшення якості та 
формування корпоративної культури якості вищої освіти.  
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На середовищному рівні визначаються суб’єкти та об’єкти 
освітньої діяльності, характер їх відносин та відповідальності за якість 
вищої освіти, умови її досягнення. 

Технологічність процедур і заходів із забезпечення якості вищої 
освіти залежить від спроможності інституційної системи реалізувати 
низку покладених на неї функцій, основними з яких вважаємо такі: 
інформаційну, діагностичну, аналітично-прогностичну, консультативно-
просвітницьку, комунікативну. 

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти повинна 
реалізовуватися в єдності, послідовності та наступності процедур і 
заходів, які передбачають експертизу освітніх програм за участю 
працедавців (замовників), зарубіжних вишів-партнерів, міжнародних і 
національних експертів; моніторинг та періодичний перегляд освітніх 
програм; відстеження динаміки навчальної успішності здобувачів вищої 
освіти з професійних і фахових дисциплін, регулярне доведення 
результатів та їх оприлюднення; атестацію наукових і науково-
педагогічних працівників за підсумками навчального року, 
оприлюднення щорічних персональних звітів та рішень атестаційних 
комісій; підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних 
працівників, стимулювання до кар’єрного зростання викладачів шляхом 
конкурсного відбору на закордонне стажування у системі міжнародного 
академічного співробітництва; модернізацію ресурсного забезпечення 
освітнього процесу, надання безперешкодного доступу здобувачів вищої 
освіти до інформаційних, матеріально-технічних ресурсів, сучасних 
технологій дистанційного навчання; впровадження локальних 
інформаційних систем для оптимізації управління освітнім процесом, 
розширення віддаленого доступу тих, хто навчається, до електронних 
ресурсів; інформування вступників, здобувачів про освітні програми, 
ступені вищої освіти та кваліфікації, за якими здійснюється підготовка 
майбутніх фахівців у виші; проведення методичних заходів (педагогічні 
майстер-класи, відкриті і показові заняття, їх аналіз та обговорення; 
педагогічне наставництво; вивчення та поширення передового досвіду 
викладання; конкурси на кращі навчальні видання, інноваційні розробки 
технологій навчання та ін.) для підвищення рівня професійної 
компетентності викладачів; профорієнтаційні заходи (дні відкритих 
дверей, екскурсії, зустрічі, презентації, конкурси тощо) з метою 
цільового відбору студентської молоді, досвідчених фахівців на 
навчання; пропагування принципу академічної чесності під час 
організації навчально-пізнавальної, науково-дослідницької, професійно-
практичної діяльності здобувачів вищої освіти; запровадження 
обов’язкової процедури перевірки праць викладачів, навчально-
дослідницьких (курсові) і кваліфікаційних (магістерських, докторських 
дисертаційних) робіт здобувачів вищої освіти на плагіат. 

Технологічну основу системи складають методи внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти: анкетування (опитування) викладачів, 
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здобувачів вищої освіти, випускників; спостереження за проведенням 
навчальних занять, організацією самостійної роботи тих, хто навчається; 
огляд матеріально-технічної бази; опитування працедавців (замовників) 
за результатами професійної діяльності випускників вишу після першого 
року присвоєння кваліфікації; опитування (тестування) здобувачів вищої 
освіти; аналіз результатів навчальної успішності тих, хто навчається; 
самоаналіз викладацької практики; узагальнення передового досвіду 
забезпечення якості вищої освіти у кращих вишах світу; метод 
експертних оцінок освітніх програм тощо. 

Показником ефективності системи внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти слід вважати готовність усіх суб’єктів освітнього 
процесу продемонструвати результативність своєї діяльності 
(викладацької, навчально-пізнавальної, науково-дослідницької, 
навчально-методичної, професійно-практичної, управлінської тощо), яка 
виявляється в набутих компетентностях і прагненні постійно 
підвищувати рівень власної освітньо-професійної підготовки, 
поглиблювати й удосконалювати культуру якості. Якщо виходити із 
тлумачення якості вищої освіти як «рівня здобутих особою знань, умінь, 
навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність 
відповідно до стандартів вищої освіти» [5], то стає очевидною провідна 
роль кожного окремого студента у реалізації освітньо-виховних цілей, 
досягненні запланованих результатів, налагодженні дієвих зв’язків, 
відпрацюванні процедур і заходів для інституційного забезпечення якості 
вищої освіти. 

Проведене дослідження засвідчило пріоритетність системного 
підходу до вирішення порушеної проблеми, необхідність розроблення та 
впровадження системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 
Ефективність практичної реалізації пропонованої системи залежить від 
дотримання основних принципів і підходів, продуманого використання 
процедур і механізмів забезпечення якості вищої освіти, відповідальності 
всіх суб’єктів освітнього процесу за якісність його результатів. 

Перспективи подальшого дослідження порушеної проблеми 
полягають у розкритті сучасних підходів до вироблення 
загальноуніверситетської стратегії якості, її технологічного втілення на 
шляху зміцнення академічної автономії, у синхронізації внутрішніх і 
зовнішніх механізмів забезпечення якості вищої освіти. 
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забезпечення якості вищої освіти як інституційна проблема 
Статтю присвячено актуальній проблемі впровадження 

інституційної системи забезпечення якості вищої освіти. Проаналізовано 
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діахронічні та синхронічні аспекти порушеної проблеми, визначено 
сутнісні розходження у поглядах на стратегію якості вищої освіти. 
Розкрито сутність системного підходу до розв’язання порушеної 
проблеми, уточнено принципи, визначено мету, інструментарій і 
спрямованість системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, 
схарактеризовано її технологічну основу. Доведено залежність 
ефективності пропонованої інституційної системи від рівня її 
технологічності, єдності, послідовності та наступності основних 
процедур і заходів, які передбачають експертизу освітніх програм, 
моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм; атестацію 
наукових і науково-педагогічних працівників, підвищення їх 
кваліфікації; модернізацію ресурсного забезпечення освітнього процесу; 
методичні та профорієнтаційні заходи. 

Ключові слова: якість вищої освіти, внутрішні механізми забезпечення 
якості вищої освіти, інституційна система забезпечення якості вищої освіти, 
процедури та заходи щодо забезпечення якості вищої освіти. 

 
Витченко А. А. Внедрение системы внутреннего обеспечения 

качества высшего образования как институциональная проблема 
Статья посвящена актуальной проблеме внедрения 

институциональной системы обеспечения качества высшего образования. 
Проанализированы диахронические и синхронический аспект затронутой 
проблемы, определены сущностные различия во взглядах на стратегию 
качества высшего образования. Раскрыта сущность системного подхода к 
решению затронутой проблемы, уточнены принципы, определены цели, 
инструментарий и направленность системы внутреннего обеспечения 
качества высшего образования, охарактеризованы ее технологическую 
основу.  

Доказана зависимость эффективности предлагаемой 
институциональной системы от уровня ее технологичности, единства, 
последовательности и преемственности основных процедур и мероприятий, 
которые предусматривают экспертизу образовательных программ, 
мониторинг и периодический пересмотр образовательных программ; 
аттестации научных и научно-педагогических работников, повышение их 
квалификации; модернизацию ресурсного обеспечения образовательного 
процесса; методические и профориентационные мероприятия. 

Ключевые слова: качество высшего образования, внутренние 
механизмы обеспечения качества высшего образования, 
институциональная система обеспечения качества высшего образования, 
процедуры и мероприятия по обеспечению качества высшего образования. 
 

Vitchenko A. The System of Internal Assurance of Higher 
Education Quality Implantation as an Institutional Problem 

The article is devoted to the current problem of quality assurance system 
implementation at the higher education institutions. The diachronic and 
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synchronic aspects of the touched problem are analysed, essential differences 
in the views on the strategy of higher education quality are determined. 

The main attention is paid to the system of internal quality assurance of 
the higher education. The essence of the system approach to the solved 
problem has been clarified, the principles have been cleared up, the purpose, 
the toolkit and the direction of the system of internal quality assurance of the 
higher education have been determined, the technological basis has been 
characterized. Functionality of the designed system is provided by a 
hierarchically constructed structure consisting of the levels (target, conceptual, 
environmental, technological, productive) and agreed content components, 
such as subjects and objects, conditions, procedures, tools and measures for 
internal security quality of the higher education. 

The dependence of the proposed institutional system effectiveness is 
proved by the level of its technological capacity, unity, consistency and 
continuity of the basic procedures and measures providing for the educational 
programmes examination, their monitoring and periodic review, attestation of 
the scientific and scientific-pedagogical workers, improvement of their 
qualifications; modernization of the educational process resource support; 
methodological and occupational orientation measures. 

Key words: quality of higher education, internal mechanisms for higher 
education quality assurance, institutional system for the higher education quality 
assurance, procedures and measures to ensure the quality of higher education. 
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ПОТЕНЦІАЛ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДАХ 

 
В сучасному суспільстві професійна діяльність майбутнього 

фахівця передбачає професійну мобільність, творчу самореалізацію, 
володіння навичками професійного спілкування, вмінням застосовувати 
технології, брати на себе відповідальність за вирішення професійних 
завдань [5, с. 18]. Виходячи з цього, перед вищими навчальними 
закладами (ВНЗ) постає завдання підготовки працівників, здатних до 
високоінтенсивної праці, творчої діяльності, неперервної професійної 
освіти. Відповідно виникає потреба у реалізації нового підходу до 
професійної підготовки студентів, який передбачає відмову від простого 
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засвоєння знань, умінь і навичок і обумовлює необхідність формування у 
студентів професійних якостей, що сприятимуть забезпеченню 
успішного виконання конкретних професійних функцій. Одним із 
найбільш ефективних засобів підвищення якості освіти є запровадження 
інноваційних технологій, до яких ми відносимо арт-терапію та арт-
терапевтичні технології, спрямовані на роботу з внутрішнім світом 
особистості за допомогою різноманітних засобів мистецтва. 

Проблему якості освіти досліджували І. Іванченко 5, Р. Кубанов 
6, О. Ляшенко 7, Ю. Татур 14 та ін. Питанню педагогічних 
технологій, зокрема арт-терапевтичних технологій присвячено праці 
О. Падалки, А. Нісімчук, І. Смолюк, О. Шпак 9, Г. Селевка 11, 
О. Сороки 12; 13 та ін. Водночас малодослідженою залишається 
проблема застосування арт-терапевтичних технологій з метою 
підвищення якості освіти у ВНЗ. 

Метою статті є визначення потенціалу арт-терапевтичних 
технологій для підвищення якості вищої освіти. 

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на  
2012–2021 роки «якісна освіта є необхідною умовою забезпечення 
сталого демократичного розвитку суспільства, консолідації усіх його 
інституцій, гуманізації суспільно-економічних відносин, формування 
нових життєвих орієнтирів особистості» [8, с. 2]. 

Як справедливо зазначає Ю. Татур [14, с. 22], якісна освіта, 
передбачає таку підготовку майбутніх фахівців, які здатні до ефективної 
професійної діяльності, швидкої адаптації в сучасних умовах, які 
володіють технологіями у своєму напрямку, умінням використовувати 
отримані знання при вирішенні професійних завдань. 

Аналіз літературних джерел [3; 5] дає підставу встановити, що 
проблема якості освіти набула особливого значення наприкінці 
ХХ століття, коли розпочався процес реформування національних 
освітніх систем, який триває досі в багатьох країнах світу, зокрема в 
Україні. Як доводить Р. Кубанов, якісні показники розвитку освіти 
свідчать про ефективність суспільного прогресу держав в умовах світової 
глобалізації. Водночас, від якості освіти залежить майбутнє країни, 
оскільки саме в її системі формується людський капітал. Унаслідок 
цього, забезпечення якості освіти в контексті формування зони 
європейського освітнього простору є однією з головних умов 
привабливості та конкурентоспроможності європейської вищої освіти та 
довіри, мобільності й мотивації студентів [6, с. 25–26]. 

Слід констатувати, що спроби визначення якості освіти 
неодноразово здійснювалися під час міжнародних з’їздів, конференцій. 
Так, відповідно до програмного документа ЮНЕСКО «Реформа та 
розвиток вищої освіти», виданого у 1995 році, якість вищої освіти 
розглядається як багатовимірна концепція. Вона охоплює основні 
функції та різновиди діяльності ВНЗ, спрямовані на забезпечення 
майбутньому фахівцеві можливостей швидко й ефективно долучитися до 
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професійної діяльності [10, с. 35–36]. Водночас у Декларації, що була 
прийнята Міжнародною конференцією з вищої освіти в 1998 році, 
зазначено, що поняття якості освіти охоплює всі аспекти діяльності 
ВНЗ – навчальні та академічні програми, наукову й дослідницьку роботу, 
професорсько-викладацький склад і студентів, навчально-матеріальну 
базу і ресурси тощо [3, с. 171]. 

Актуальним є підхід О. Ляшенко, який зазначає, що «якість освіти – 
це багатовимірне методологічне поняття, яке рівнобічно віддзеркалює 
суспільне життя – соціальні, економічні, політичні, педагогічні, 
демографічні та інші життєво значущі для розвитку людини сторони 
життя. Як системний об’єкт, її характеризують якість мети, якість 
педагогічного процесу і якість результату» [7, с. 7–8]. 

Закономірно, що одним з дієвих засобів підвищення якості освіти є 
систематичне запровадження у навчальний процес інноваційних 
технологій. За свідченням О. Падалки, у світовій педагогіці поняття 
«технологія» виникло, передусім, як протиставлення існуючому поняттю 
«метод». Термін «технологія» набув поширення у 40-х рр. ХХ століття і 
був пов’язаний із застосуванням нових аудіовізуальних засобів навчання 
[9, с. 15]. Нам імпонує визначення, запропоноване дослідником 
педагогічних технологій Г. Селевком, котрий розглядає технологію як 
науково та практично обґрунтовану систему діяльності, яку людина 
застосовує для перетворення навколишнього середовища, створення 
матеріальних та духовних цінностей [11, с. 8]. Окрім цього, науковець 
наголошує, що педагогічна технологія є багатоаспектним поняттям, що 
розглядається як: 

1) засіб, за допомогою якого створюють і використовують 
методичні інструменти, навчальне обладнання; 

2) спосіб реалізації процесу комунікації між викладачем і студентом;  
3) науковий напрям, що спирається на дані соціальних, 

управлінських та природничих наук; 
4) багатопланове поняття і процес, що об’єднує в собі велику 

кількість елементів, спрямованих на досягнення педагогічних 
цілей [11, с. 48–51]. 

Нині серед педагогічних технологій виокремлюють традиційні й 
інноваційні. Внаслідок того, що традиційні педагогічні технології мають 
низку недоліків, серед яких основними є: шаблонна побудова занять; 
відсутність орієнтації на самостійну діяльність студентів; трансляція 
готового навчального змісту, внаслідок чого у студентів не формуються 
навички спілкування; однаковий підхід до всіх студентів (мінімізація 
індивідуального підходу); переважна організація дій репродуктивного 
характеру, відсутність умов для організації творчої діяльності студентів; 
суб’єкт-об’єктний характер відносин між викладачем і студентами; 
орієнтація на формування особистості із заданими властивостями тощо.  

Безумовно, традиційні педагогічні технології є запорукою 
стабільності та послідовності в навчанні, проте вони дещо обмежують 
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розвиток творчого потенціалу студентів. Таким чином актуалізується 
застосування у навчальному процесі ВНЗ, зокрема у процесі професійної 
підготовки майбутніх акторів сценічного мистецтва, інноваційних 
педагогічних технологій.  

У Тлумачному словнику української мови термін «інновація» 
представлено як: нововведення; комплекс заходів, спрямованих на 
впровадження в економіку нової техніки, технологій, винаходів (в аспекті 
економіки); нове явище в мові (в лінгвістичному аспекті) [1, с. 497]. У 
Словнику професійної освіти інноваційними вважають технології, 
зорієнтовані на формування системного творчого технічного мислення 
учнів та їх здатності генерувати нестандартні технічні ідеї при розв’язанні 
творчих виробничих завдань» [2, с. 104]. Адаптуючи наведене визначення 
до системи вищої професійної освіти зазначимо, що інноваційні технології 
розуміємо як такі, що спрямовані на формування у майбутніх фахівців 
системного, творчого мислення, завдяки якому вони будуть здатні 
вирішувати нестандартні ситуації у майбутній професійній діяльності. 

Попри те, що основною метою інноваційних педагогічних 
технологій є покращення професійної підготовки майбутніх фахівців, їх 
застосування має бути якомога більш адаптоване до психологічних 
особливостей студентів. Як відомо, емоційні переживання – невід’ємна 
складова внутрішнього світу будь-якої особистості. Внаслідок цього 
доцільним є використання у фаховій підготовці таких інноваційних 
технологій, що сприяють вільному відображенню широкого спектру 
емоцій студентів – від негативних (страхи, тривожність, фрустрація) до 
позитивних (радість, успіх, упевненість). До таких технологій ми 
відносимо арт-терапію й арт-терапевтичні технології.  

Згідно з визначенням, запропонованим Американською Асоціацією 
Арт-терапевтів у 2017 році, арт-терапія – це інтегративна професія, що 
перебуває на межі двох галузей: психічного здоров’я і соціального 
забезпечення, і покликана покращувати життя кожної окремої 
особистості, сімей, спільнот за допомогою активної творчості, створення 
предметів мистецтва і людських переживань у процесі психотерапії [15]. 
Водночас вітчизняна дослідниця О. Сорока визначає арт-терапію як 
інноваційну освітню технологію «лікування» засобами образотворчого 
мистецтва – малюнком, графікою, живописом, скульптурою. 
Допоміжними засобами арт-терапії О. Сорока вважає музику, танець, 
драму тощо 12, с. 13. 

У розумінні Т. Зінкевич-Євстигнєєвої [4], арт-терапевтичні 
технології (арт-технології) є сукупністю психокорекційних методик, що 
мають відмінності й особливості, які визначаються приналежністю до 
певного виду мистецтва, особливою спрямованістю й технологією 
психокорекційного впливу. Протилежною є думка О. Сороки, яка трактує 
арт-терапевтичну технологію як «освітню технологію, що містить 
сукупність дій з арт-терапевтичної діагностики, конструювання, 
реалізації та аналізу арт-терапевтичного процесу і забезпечує комфортні 
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умови для розвитку учнів» [13, с. 90]. У свою чергу, ми вважаємо, що 
арт-терапевтичні технології – це педагогічні та психокорекційні 
технології, спрямовані на виявлення внутрішніх проблем особистості та 
їх розв’язання за допомогою творчості.  

В основі арт-терапії та арт-терапевтичних технологій лежить 
процес створення предметів мистецтва, причому важливим є не стільки 
результат творчості, скільки саме процес творення. Сучасні дослідники 
(Т. Зінкевич-Євтигнєєва, О. Сорока) зауважують, що саме за допомогою 
арт-терапії вдається дістатися до глибин внутрішнього світу особистості. 
Водночас індивідууму, якому важко вербалізувати власні переживання, 
простіше висловитися за допомогою творчості. 

Закономірно, що найбільший потенціал арт-терапевтичні 
педагогічні технології мають для формування майбутніх фахівців 
творчих спеціальностей, наприклад, акторів сценічного мистецтва. Для 
представників мистецького фаху є природним висловлення себе через 
творчість, внаслідок чого арт-терапевтичні технології набувають 
суттєвого значення для їх професійної підготовки.  

В контексті підготовки майбутніх акторів сценічного мистецтва до 
професійної діяльності найбільш доцільним уявляється використання 
таких арт-терапевтичних технологій, як казкотерапія, драматерапія, 
музикотерапія і танцювально-рухова терапія. Слід зауважити, що 
казкотерапія передбачає програвання і аналіз казок, а драматерапія 
програвання будь-якого літературного чи казкового сюжету. Таким 
чином, ці арт-терапевтичні технології мають безпосередній зв’язок з 
майбутньою професійною діяльністю акторів. У результаті застосування 
казко- і драматерапії майбутні актори сценічного мистецтва мають 
можливість «зануритися» в себе, з’ясувати свої внутрішні конфлікти й 
віднайти шляхи їх усунення у звичних для себе формах роботи – 
розігруванні певних ролей, налаштуванні акторів на роботу. Значний 
потенціал для професійного становлення майбутніх акторів мають також 
музикотерапія і танцювально-рухова терапія, оскільки музика і танець є 
безпосередніми і обов’язковими елементами професійної діяльності 
акторів. Слід зауважити, що ці арт-терапевтичні технології можуть бути 
використані як для налаштування на виконання професійних завдань, так 
і для релаксації після виконаної роботи.  

Таким чином, систематичне використання інноваційних 
педагогічних технологій у системі вищої освіти є запорукою підвищення 
її якості. Найбільший потенціал для застосування у професійній 
підготовці майбутніх фахівців творчих спеціальностей є арт-терапевтичні 
технології, оскільки в їх основі лежить процес творчості, що є близьким 
для майбутніх митців. У професійній підготовці майбутніх акторів 
сценічного мистецтва доцільним є використання таких арт-
терапевтичних технологій, як казкотерапія, драматерапія, музикотерапія, 
танцювально-рухова терапія, оскільки саме ці технології безпосередньо 
стосуються найважливіших аспектів роботи актора: акторської 
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майстерності, музики, танців. Проведене дослідження не вичерпує усіх 
аспектів проблеми. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у 
детальному вивченні потенціалу кожної із зазначених арт-терапевтичних 
технологій для професійної підготовки майбутніх акторів сценічного 
мистецтва. 
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Головатюк І. Г. Потенціал арт-терапевтичних технологій у 
підвищенні якості освіти у вищих навчальних закладах 

У статті проаналізовано теоретичні аспекти потенціалу арт-
терапевтичних технологій для підвищення якості освіти у вищих 
навчальних закладах. Актуалізовано необхідність підвищення якості 
вищої освіти, що має безпосередній вплив на економічний та соціальний 
розвиток держави. Розглянуто різні підходи до розуміння якості освіти та 
визначено сутність цього поняття. Проаналізовано поняття «технологія», 
«педагогічна технологія», «інноваційні педагогічні технології». 
Обґрунтовано вплив інноваційних педагогічних технологій на якість 
вищої освіти. Визначено сутність арт-терапії та арт-терапевтичних 
технологій. Розглянуто роль арт-терапевтичних технологій у професійній 
підготовці майбутніх акторів сценічного мистецтва. Висвітлено потенціал 
окремих арт-терапевтичних технологій (казкотерапії, драматерапії, 
музикотерапії, танцювально-рухової терапії) для підвищення якості 
професійної підготовки майбутніх акторів сценічного мистецтва.  

Ключові слова: якість освіти, інноваційні педагогічні технології, 
арт-терапія, арт-терапевтичні технології, професійні підготовка, майбутні 
актори сценічного мистецтва. 

 
Головатюк И. Г. Потенциал арт-терапевтических технологий в 

повышении качества образования в высших учебных заведениях 
В статье проанализированы теоретические аспекты потенциала арт-

терапевтических технологий для повышения качества образования в 
высших учебных заведениях. Актуализирована необходимость 
повышения качества высшего образования, имеющая непосредственное 
влияние на экономическое и социальное развитие государства. 
Рассмотрены различные подходы к пониманию качества образования и 
определена сущность этого понятия. Проанализированы понятия 
«технология», «педагогическая технология», «инновационные 
педагогические технологии». Обосновано влияние инновационных 
педагогических технологий на качество высшего образования. 
Определена сущность арт-терапии и арт-терапевтических технологий. 
Рассмотрена роль арт-терапевтических технологий в профессиональной 
подготовке будущих актеров сценического искусства. Освещен 
потенциал отдельных арт-терапевтических технологий (сказкотерапии, 
драматерапии, музыкотерапии, танцевально-двигательной терапии) для 
повышения качества профессиональной подготовки будущих актеров 
сценического искусства. 

Ключевые слова: качество образования, инновационные 
педагогические технологии, арт-терапия, арт-терапевтические 
технологии, профессиональные подготовка, будущие актеры 
сценического искусства. 
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Holovatiuk I. Art-Therapeutic Technologies Potential for Improving 
the Quality of Education in Higher Educational Institutions 

The theoretical aspects of the potential of art-therapeutic technologies 
for improving the quality of education in higher educational institutions are 
analyzed in the article. The need to improve the quality of higher education, 
having a direct impact on the economic and social development of the state is 
actualized. Different approaches to understanding the quality of education are 
considered and the essence of this concept is defined. The concepts 
“technology”, “pedagogical technology”, “innovative pedagogical 
technologies” are analyzed. The influence of innovative pedagogical 
technologies on the quality of higher education is justified. The essence of art 
therapy and art-therapeutic technologies is determined. The role of art-
therapeutic technologies in professional training of future actors of the 
theatrical art is considered. The potential of some art-therapeutic technologies 
(fairy tale therapy, dramatherapy, music therapy, movement therapy) is 
highlighted to improve the quality of professional training of future actors of 
the theatrical art. For representatives of art professions it is natural to express 
oneself through creativity, as a result of which art-therapeutic technologies are 
essential for their professional training. As a result of the use of fairy tale 
therapy and dramatherapy future actors have the opportunity to shrink into 
himself, playing certain roles. Music therapy and movement therapy also have 
significant potential for the professional development of future actors, since 
the types of art underlying them, music and dance, are immediate and 
compulsory elements of actors’ professional activity. 

Key words: quality of education, innovative pedagogical technologies, 
art therapy, art-therapeutic technologies, professional training, future actors of 
theatrical art. 
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ ЯК ВИМОГА СИСТЕМИ 

ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Входження України до Європейського простору пов’язується із 

багатьма змінами в економічній, культурній, політичній та соціальній 
сферах життя. Не є виключенням і освітній вектор розвитку держави. 
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Тому особлива увага Міністерства освіти і науки України спрямована на 
рівень організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах, який 
відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття майбутніми 
фахівцями якісної вищої освіти та сприяє формуванню компетенцій. Йде 
мова про систему забезпечення якості надання освітніх послуг. Згідно із 
ст. 16 Закону України «Про Вищу освіту», система забезпечення якості 
вищої освіти складається із системи забезпечення закладами вищої 
освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 
внутрішнього забезпечення якості); системи зовнішнього забезпечення 
якості освітньої діяльності закладів вищої освіти та якості вищої освіти; а 
також системи забезпечення якості діяльності Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та 
забезпечення якості вищої освіти [1]. 

Відповідно до встановлених Міністерством освіти і науки України, 
а також законодавчими та нормативно-правовими документами вимог, 
кожен освітній заклад створює свої моделі систем управління якістю 
освіти. 

Так, система забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти Університету включає Концепцію розвитку навчального 
закладу; систему внутрішнього забезпечення якості; систему 
зовнішнього забезпечення якості. 

При чому, система зовнішнього забезпечення якості складається із: 
стандартів вищої освіти для кожного рівня вищої освіти в межах кожної 
спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій; ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності закладів освіти; акредитаційних 
вимог проведення освітньої діяльності закладів освіти; вимог державної 
атестації щодо набутих компетентностей випускників; стандартів 
співпраці з роботодавцями щодо забезпечення конкурентоспроможного 
рівня підготовки фахівців; світового та національного рейтингового 
оцінювання діяльності вищого навчального закладу. 

Система внутрішнього забезпечення якості освіти передбачає 
обов’язковий контроль за: кадровим забезпеченням освітньої діяльності; 
навчально-методичним забезпеченням освітньої діяльності; матеріально-
технічним забезпеченням освітньої діяльності; якістю проведення 
навчальних занять; якістю знань студентів; забезпеченням мобільності 
студентів; забезпеченням наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом; здійсненням моніторингу та періодичного 
перегляду освітніх програм; забезпеченням публічності інформації про 
освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; системою 
запобігання академічного плагіату у працях здобувачів вищої освіти [1]. 

Тож, система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти з-
поміж багатьох критеріїв визначає контроль якості знань студентів. 
Процедура оцінювання навчальних досягнень майбутніх фахівців 
призначена для вимірювання досягнень визначених результатів 
навчання, що здійснюється фахівцями за чіткими та оприлюдненими 
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критеріями виставлення балів за поточний або підсумковий контроль). 
Сама процедура та вимоги до поточного та підсумкового контролю 
закріплюються Положенням про організацію освітнього процесу 
навчального закладу та Положенням про комплексну систему 
оцінювання навчальних досягнень студентів вишу. Так, в межах 
проведення поточного контролю передбачається самостійна 
індивідуальна робота студента, активність під час семінарсько-
практичних занять та виконання контрольної роботи. Підсумковий 
контроль залежить від форми контролю начальної дисципліни (залік чи 
екзамен) та включає суму балів за всі види навчальної діяльності. 

У зв’язку із тим, що самостійна робота студентів становить значну 
частину часу, що відводиться на вивчення навчального предмету, 
звернемо увагу на особливість організації індивідуальної самостійної 
роботи студентів, що може бути представлена різноманітними 
завданнями, визначеними викладачем та запропонованими на початку 
вивчення навчальної дисципліни. 

Індивідуальна та самостійна робота студентів з педагогічної, 
психологічної та методичної точки зору є предметом дослідження 
багатьох науковців, таких як: А. Алексюк, С. Архангельський, 
Ю. Бабанський, В. Беспалько, О. Біляєв, О Блажко, М. Головань, 
Н. Грекова, С. Гудкова, Т. Дабіжук, М. Данилов, М. Євтух, В. Єфімов, 
Л. Заякіна, С. Капран, Л. Клименко, В. Козаков, Г. Костюк, Н. Краєвська, 
О. Леонтьєв, Н. Ликова, Р. Машанова, О. Мороз, Л. Паламар, 
М. Пентилюк, А. Петровський, М. Продайко, К. Прокоф’єва, О. Рогова, 
М. Сакаткін, М. Складановська, О. Спірін, О.Т. Степура та ін. 

На думку дослідників індивідуальна робота студентів є формою 
організації навчального процесу, що передбачає створення умов для 
якнайповнішої реалізації творчих можливостей через індивідуально 
спрямований розвиток їхніх здібностей, науково-дослідну роботу і 
творчу діяльність [2]; виступає індивідуально-диференційованою 
особистісно-орієнтованою формою організації самоосвіти студентів, яка 
сприяє розвитку педагогічних здібностей, що забезпечують ефективну 
теоретичну, методичну і практичну підготовку [3]. 

Тож, індивідуальне навчально-дослідне завдання є видом 
позааудиторної самостійної роботи студента навчального, навчально-
дослідного чи проектно-конструкторського характеру, що виконується на 
основі самостійного вивчення частини програмового матеріалу або його 
систематизації та узагальнення для практичного застосування [4]. 

Для більш детального розуміння особливостей виконання 
індивідуальних завдань, слід здійснити їх класифікацію. Так, 
В. О. Зінченко пропонує такі види навчально-дослідних завдань: 
навчально-пошукові, навчально-творчі, навчально-дослідні [5], 
відповідно до яких В. Лихолєтова підбирає зразки можливих завдань.  

Зокрема, до типових видів індивідуально-пошукових завдань 
теоретико-дослідницького характеру авторка відносить: 
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 підготовку реферативних повідомлень з елементами наукового 
дослідження; 

 рецензування наукових джерел; 
 анотування психолого-педагогічної та методичної літератури; 
 складання систематизованого переліку науково-методичних 

публікацій; 
 інформаційні повідомлення; 
 зіставний психолого-педагогічний аналіз заданих положень; 
 складання тез згідно заданого плану; 
 теоретико-дослідне визначення проблеми із шляхами її реалізації; 
 аналітичну обробку теоретичного матеріалу через його 

кодування (схеми, таблиці, діаграми, графіки); 
 пошук і збір довідкового навчального матеріалу до заданих тем; 
 огляди фахової періодики [6]. 
Індивідуальні навчально-творчі завдання В. Лихолєтова розглядає в 

контексті таких видів:  
 виготовлення проспектів та ескізів обладнання з розробкою 

рекомендацій до їх використання; 
 розробка дидактичних матеріалів (ігор, вправ, наочності, 

сценаріїв, конспектів занять, віршованих текстів, проектних моделей 
педагогічних процесів); 

 складання методичних рекомендацій; 
 розв’язування педагогічних ситуацій; 
 робота з художніми навчальними текстами; 
 психолого-педагогічне проектування виробничих ситуацій; 
 виконання завдань на зіставний аналіз варіативних нормативно- 

програмних документів; 
 написання творів, статей; 
 створення комп’ютерних програм, презентацій. 
Третій вид – індивідуальні навчально-дослідні завдання 

визначаються наступними видами: 
 виконання розрахунково-аналітичних робіт; 
 виконання курсових проектів; 
 діагностика педпроцесу, повідомлення за її результатом; 
 дослідження практичних ситуацій; 
 розробка моделі педагогічних процесів, систем; 
 виконання дослідницьких завдань за схемою: спостереження, 

аналіз, діагностика, підбір формуючих методик; 
 пошукова робота з комп’ютерними джерелами; 
 дослідження педагогічних явищ, визначення недоліків, розробка 

рекомендацій до їх усунення; 
 проведення мікродосліджень педагогічного процесу по заданим 

діагностичним методикам; 
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 завдання на виконання емпіричних досліджень: анкетування, 
інтерв’ювання, експериментальна бесіда; 

 завдання на проведення педагогічного дослідження за схемою: 
вибір проблеми, її теоретичне вивчення, знаходження бази для 
постановки експерименту, розробка його програми, виконання, 
узагальнення результатів, оформлення й представлення роботи (тобто 
курсове проектування). 

До останнього напрямку, дослідниця додає також актуальні види 
індивідуально-дослідних завдань комплексного характеру – завдання на 
аналітичне дослідження заданої проблеми: визначення актуальності, аналіз 
публікацій, обстеження об’єкту дослідження, порівняння з визначеними в 
педагогічній науці нормами, виявлення відхилень, знаходження вирішення 
проблеми в теоретичних рекомендаціях [там само]. 

Тож, специфіка підбору виду індивідуального завдання та розробка 
критеріїв його оцінювання визначається викладачем вишу та залежить 
від навчальної дисципліни та врахування підходу до надання якісних 
освітніх послуг. 

Зокрема, освітньо-професійною програмою за спеціальністю 
«Соціальна робота» передбачено дисципліну «Етика соціально-
педагогічної роботи» в межах якої студенти також виконують 
індивідуальне навчально-дослідне завдання. Індивідуальне завдання 
спрямоване на розробку телефонного консультування соціального 
працівника із клієнтом, що формується на основі етапів телефонного 
діалогу за О. Моховіковим [7] із врахуванням усіх принципів та норм 
Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання з «Етики соціально-
педагогічної роботи» має таку структуру:  

1. Вступ. Аналіз наукової літератури з особливостей проведення 
соціальними працівниками телефонного діалогу. 

2. Теоретична частина. Опис етапів телефонного діалогу за 
О. Моховіковим з обов’язковим аналізом етапів та обґрунтуванням 
важливості кожного з них. 

3. Практична частина. Власний варіант бесіди із використанням 
рефлексивного (заохочення мовлення; з’ясування; перефразування; 
відбиття почуттів; резюмування) та нерефлексивного слухання. 

4. Список використаної літератури, що оформляється згідно вимог 
до бібліографічного опису. 

Особлива увага під час оцінювання індивідуального навчально-
дослідного завдання звертається, по-перше, на уміння майбутніх 
соціальних працівників аналізувати наукову літературу з питань 
телефонного діалогу; по-друге, на здатність будувати конструктивну 
бесіду із застосуванням елементів рефлексивного та нерефлексивного 
слухання; по-третє, на уміння вести розмову із дотриманням норм та 
принципів професійної етики; та, по-четверте, на уміння грамотно 
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викласти матеріал без орфографічних та стилістичних помилок, охайно 
його оформити. 

Усі необхідні методичні рекомендації щодо оформлення та виконання 
вимог до індивідуального навчально-дослідного завдання надаються на 
першому семінарському занятті із дисципліни. Крім того, протягом 
навчального процесу, за потреби, надаються індивідуальні консультації. 
Студенти мають можливість протягом семестру виконати даний вид роботи 
та представити його на захист перед екзаменаційною сесією. 

Тож, індивідуальне навчально-дослідне завдання з «Етики 
соціально-педагогічної роботи» є видом позааудиторної роботи та 
необхідною формою звітності, оцінювання якого визначає одну із 
багатьох складових контролю якості знань студентів в межах системи 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 
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Доннік М. С. Контроль якості знань студентів під час 

виконання індивідуального завдання як вимога системи 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Стаття містить опис системи забезпечення якості вищої освіти у 
контексті діяльності навчальних закладів. Автор аналізує системи 
зовнішнього та внутрішнього забезпечення якості освіти; характеризує їх 
критерії; визначає складові контролю якості знань студентів. Подає 
визначення індивідуальної роботи як форми організації навчального 
процесу, спрямованого на самоосвіту студентів. Науковець аналізує види 
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навчально-дослідних завдань (навчально-пошукові, навчально-творчі, 
навчально-дослідні) та зразки пропонованих завдань. 

Крім того, обґрунтовує специфіку виконання індивідуального 
навчально-дослідного завдання з дисципліни «Етика соціально-
педагогічної роботи», передбаченої освітньо-професійною програмою за 
спеціальністю «Соціальна робота» 

Ключові слова: якість освіти; індивідуальне завдання; контроль 
якості знань. 

 
Донник М. С. Контроль качества знаний студентов при 

выполнении индивидуального задания как требования системы 
внутреннего обеспечения качества высшего образования 

Статья содержит описание системы обеспечения качества высшего 
образования в контексте деятельности учебных заведений. Автор 
анализирует системы внешнего и внутреннего обеспечения качества 
образования; характеризует их критерии; определяет составляющие 
контроля знаний студентов. Дает определения индивидуальной работы 
как формы организации учебного процесса, направленного на 
самообразование студентов. Ученый анализирует виды учебно-
исследовательских задач (учебно-поисковые, учебно-творческие, учебно-
исследовательские) и образцы предлагаемых задач. 

Кроме того, обосновывает специфику выполнения индивидуального 
учебно-исследовательского задания по дисциплине «Этика социально-
педагогической работы», предусмотренной образовательно-
профессиональной программой по специальности «Социальная работа» 

Ключевые слова: качество образования; индивидуальное задание; 
контроль качества знаний. 

 
Donnik M. Control Over the Quality of Knowledge of Students 

During the Performance of an Individual Task (as a Requirement of the 
System of Internal Quality Assurance in Higher Education) 

The article contains a description of the system of quality assurance in 
higher education in the context of the activities of educational institutions. The 
author analyzes external and internal quality assurance systems; characterizes 
their criteria; determines the components of student quality control. The article 
includes defines the definition of individual work as a form of organization of 
the educational process, aimed at the self-education of students. The scientist 
analyzes the types of educational-research tasks (educational-research, 
educational-creative, educational-research) and samples of the proposed tasks. 

In addition, he substantiates the specifics of the implementation of the 
individual educational-research task in the discipline «Ethics of social-
pedagogical work», provided by the educational-professional program in the 
specialty «Social work». 

The individual task is aimed at developing a telephone conversation 
between the social worker and the client, which is formed on the basis of the 
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phases of the telephone dialogue. The individual task is account all the 
principles and norms of the Code of Ethics for social workers of Ukraine. 

An individual educational-research task has a structure. It is entry 
(analysis of scientific literature on the peculiarities of carrying out of 
telephone dialogue by social workers). It is theoretical part (description of the 
phases of the telephone dialogue). It is practical part (your own version of the 
conversation using all kinds of listening). It is references. 

Key words: quality of education; individual task; quality control of 
knowledge. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СПОРТИВНО-

МАСОВОЇ РОБОТИ  
 
В усі часи освіта була потужним фактором розвитку людського 

потенціалу та економічного зростання країни. Система вищої освіти на 
сучасному етапі потребує корінних змін. Надзвичайну роль у розв’язанні 
проблеми здоров’я відіграє фізичне виховання і спорт, які повинні мати 
уніфіковані стандарти якості. Головна задача закладів освіти – 
підвищення власної якості та ефективності у наданні освітніх послуг, 
соціальна активність здобувачів освіти. 

Дослідження важливості освіти та її якості, задля підвищення рівня 
економічного зростання України, приведення діючої системи у 
відповідність до уніфікованих вимог та критеріїв, які обумовлені 
вимогами Болонського процесу розглядали дослідники Г. Альохіна, 
В. Бугров, С. Домбровський, В. Ковтунець, В. Луговий, Ж. Таланова, 
С. Мудра, Л. Радомська, А. Стадній та інші [1; 2; 4; 5]. 

Незважаючи на численну кількість публікацій з цієї теми, у 
науковій літературі не знайшли комплексного висвітлення питання, 
пов’язані з дослідженням якості спортивно-масової роботи. 

Мета статті – розкрити ефективність забезпечення якості 
спортивно-масової роботи Лисичанського педагогічного коледжу (ЛПК). 

З прийняттям Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту» 
зроблені величезні кроки щодо функціонування системи забезпечення 
якісної освіти в Україні. Внутрішня система забезпечення якості освіти 
включає механізми академічної доброчесності; критерії, правила і 
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процедури оцінювання здобувачів освіти та їх моніторингу, зокрема у 
спортивно-масовій роботі. 

Модернізація української освіти безпосередньо пов’язана з 
виконанням Болонських домовленостей, її інтеграцією в європейський 
освітній простір, розробкою стандартів освіти. «Стандарти і рекомендації 
щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» (ESG) 
були прийняті 2005 року. Ключова мета ESG: «сприяти спільному 
розумінню забезпечення якості навчання і викладання, не зважаючи на 
кордони та між усіма стейкхолдерами» [8, с. 5].  

В документі зазначено, що стандарти відіграють важливу роль у 
розвитку національних та інституційних систем забезпечення якості в 
Європейському просторі вищої освіти [8]. Це дозволяє демонструвати 
якість і підвищувати прозорість складових вищої освіти. Вона 
спрямована на досягнення багатьох цілей, включаючи підготовку 
студентів до активного громадянства, до їх майбутньої кар’єри, 
підтримку їх особистого розвитку, створення широкої бази передових 
знань і стимулювання досліджень та інновацій [9]. 

Роздивимося внутрішні стандарти навчального закладу щодо 
забезпечення якості, зокрема у спортивно-масовій роботі (СМР) ЛПК, який 
виробив свою політику щодо забезпечення якості, яка є публічною і складає 
частину стратегічного менеджменту. Циклова комісія (ц/к) фізичного 
виховання розробляє і втілює цю політику через діяльність спортивного 
клубу «СК ЛПК», залучаючи до цього і зовнішніх стейкхолдерів. 

Педагогічний коледж забезпечив реалізацію програм та положень 
«СК ЛПК» таким чином, що заохотив студентів брати активну роль у 
розвитку освітнього процесу, зокрема у СМР. Положення про систему 
управління у ВП «ЛПК ЛНУ імені Тараса Шевченка» розроблено на 
підставі Закону України «Про вищу освіту» та ґрунтується на принципах, 
викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в 
Європейському просторі вищої освіти» [8], Європейської асоціації із 
забезпечення якості вищої освіти і національному стандарті України 
«Системи управління якістю. Вимоги», ДСТУ ISO 9001:2009. 

Адміністрація ЛПК, на чолі з директором Г. Мінєнко, викладацький 
персонал, надають підтримку студентам і ресурсне забезпечення для 
повноцінного якісного навчання. Здійснюється перехід до 
студентоцентрованого навчання і гнучких методів навчання і викладання. 

Основним механізмом забезпечення якості освіти є наявність 
ефективної системи самооцінювання. Ми розробили процедуру 
самооцінювання на рівні циклової комісії фізичного виховання, яка 
дозволила визначити позитивні сторони якісної підготовки студентів у 
спортивно-масовій роботі та проблеми, знайти оптимальні шляхи 
виправлення ситуації. Процедура самооцінювання ефективності діяльності 
ц/к, зокрема спортивно-масової роботи, охопила 5 років її діяльності.  

Цикловою комісією створена інформаційна система забезпечення 
моніторингу якості та результативності спортивно-масової роботи, яка 



 

 32

Рис. 1. Динаміка СМР ЛПК  
за 2011-2016 роки 

характеризує досягнення студентів та показники їх участі у спортивно-
масових заходах. 

Під час моніторингу виявлено, що основними організаторами заходів 
спортивно-масової роботи є ц/к ФВ і спортивний клуб «СК ЛПК». Ним 
організовуються і проводяться зустрічі з видатними особистостями, 
чемпіонами і призерами Олімпійських ігор, світових та Європейських 
чемпіонатів. При клубі діють секції з баскетболу, волейболу, футболу, 
легкої атлетики, настільного тенісу, міні-футболу, шахів, шашок. Це 
дозволило досягти вагомих результатів у змаганнях різного рівня. 

СМР коледжу спрямована на популяризацію серед студентів 
здорового способу життя, зміцнення здоров’я та подальшого розвитку 
фізичних та морально-вольових якостей. 

Спортивна діяльність займає значне місце у житті студентів, 
викладацького складу та співробітників ЛПК і спрямована на широке 
залучення до самостійних систематичних занять фізичною культурою, 
виховання потреби у здоровому способі життя, зміцнення здоров’я, 
формуванню фізичних і духовних цінностей особистості, підвищення 
рівня фізичної підготовленості, навчальної та трудової активності.  

Великий внесок у цю роботу здійснює коллектив ц/к ФВ, серед 
яких викладачі: В. Ляшенко (керівник СК), С. Крошка (голова ц/к), 
В. Сліпецький (викладач ФВ), О. Цвік (Майстер спорту України зі 
службового поводження з собаками), Л. Борисенко (викладач ФВ). 

Мета та завдання всіх заходів спрямовані на: формування у 
студентів навичок здорового способу життя; збільшення рухової 
активності; визначення якісних показників результативності СМР. 

Організація СМР у 
ЛПК забезпечується 
суспільною організацією 
СК «ЛПК». Аналізуючи 
кількісні показники даної 
роботи за останні 5 років, 
можна констатувати, що 
спостерігається чітка 
динаміка (Рис. 1). Отож, 
беручи до уваги термін, 
починаючи з початку 2011 року, слід одразу зазначити суттєві зміни у 
кількісному складі членів ц/к та військові події, котрі суттєво змінили 
географію СМР для членів СК «ЛПК». 

Спортивний клуб щорічно проводить студентську спартакіаду ЛПК 
серед студентів різних спеціальностей із різних видів спорту. Зокрема, з 
футболу, міні-футболу, волейболу, настільного тенісу, баскетболу, легкої 
атлетики, шахів, шашок, настільного хокею, бадмінтону.  

Традиційно до дня працівника фізичної культури і спорту 
організовує та проводить фізкультурно-оздоровчі заходи. З 2017 року 
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Рис. 2. Участь студентів у змаганнях на базі 
коледжу 

Рис. 3. СМЗ на рівні міста, ЛНУ, області 

запроваджено проведення спартакіади серед викладачів і співробітників 
коледжу «Бадьорість та здоров’я». 

Аналіз кількісних показників змагань, які проведені у коледжі, 
показав також динаміку 
росту. Дивлячись на 
діаграму (Рис. 2) видно, 
що у середньому від 22 до 
30 змагань, щорічно 
проводяться у 
навчальному закладі. Це – 
спортивні свята, змагання 
з ігрових видів спорту, 
легкої атлетики, шахів, 
шашок тощо.  

Але не попередній показник є основним орієнтиром у роботі 
викладачів ФВ. Набагато важливішим є наступний фактор – кількість 
студентів, що стали учасниками цих змагань. І тут не все так просто. Бо 
дивлячись на діаграму (Рис. 2.), бачимо майже постійне збільшення 
показників за роками. І це незважаючи на зменшення загального числа 
контингенту студентів коледжу. Але це збільшення в межах 20 студентів, 
що за 5 років звісно недостатньо. А ті рекордні показники – 185 осіб 
попереднього року, досягнуті лише новими формами проведення змагань 
та свят (Лонгмоб, Зимова олімпіада тощо). Тому ми і надалі 
намагатимемося розширювати спектр змагань.  

За наступними яскравими стовпчиками – імідж навчального 
закладу, як беззаперечного 
лідера (Рис. 3.). Зі 100% 
впевненістю можемо 
сказати, що більш ніж наші 
студенти не змагається 
ніхто зі студентства 

Луганщини. Ми до цього 
йшли поступово, але 
впевнено. 

Ще 2010 року одним з пріоритетів у СМР було визначено значне 
збільшення змагальної практики для спортсменів ЛПК. Тому що це дає 
можливість зростати та розвиватися, спостерігати та порівнювати.   

Далі ще одне «болюче» місце. Мова йде про давнє порівняння 
показників: кількість – якість. Бо на Всеукраїнську арену у нас виїжджає 
зовсім небагато спортсменів, не кажучи вже про, справжню, міжнародну. 
Так, звісно, ми не профільний спортивний заклад, але у нас щороку 
знаходяться студенти, котрі здатні прославляти коледж далеко за межами 
Луганщини. Останній приклад – лауреати фіналу конкурсу «Кращий 
студент-спортсмен року України – 2017» Лагутєєва А. та Тремполець С. 
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Рис. 4. Кількісні показники участі в 
змаганнях на рівні міста, ЛНУ, області, 

України, Міжнародних 

Дівчата за свої спортивні успіхи та перемоги потрапили до шістки 
кращих з усієї України! А готувати спортсменів національного рівня ми 
вміємо навіть у наших умовах. Намагатимемося якісно робити це і 
надалі.  

Найбільшою гордістю для 
усіх є успіхи та перемоги 
студентів. Представники СК 
«ЛПК» тут займають достойне 
місце, бо саме вони (Рис. 4.): 
14 років поспіль перемоги у ОЗС 
серед ВНЗ І-ІІ р.а. 
м. Лисичанська серед дівчат; 
12 років поспіль перемоги у ОЗС 

серед ВНЗ І-ІІ р.а. 
м. Лисичанська серед  юнаків; 
після феєричних перемог 2011 та 
2013 р.р. залишилися останніми 
переможцями Спартакіади ЛНУ; 5 років поспіль здобували перемогу на 
«Фестивалі спорту ЛНУ»; 2 роки поспіль перемагають у чемпіонаті ЛНУ 
з міні-футболу.  

За 2016-2017 н.р., проведено у коледжі 39 спортивно-масових 
заходів, 17 міських змагань. Окрім того, спортсмени СК взяли участь у 
26 обласних та 8 всеукраїнських стартах. 

Загалом було здобуто 34 золоті, 27 срібних та 31 бронзову відзнаку 
на змаганнях усіх рівнів! Найбільш успішно провели перший семестр на 
спортивній ниві Л. Овчіннікова, О. Руденко, П. Нежальський, 
О. Іваннікова, В. Смолій – вони є проміжними лідерами у моніторингу 
росту спортивної майстерності. 

Спортивні розряди присвоюються за досягнення на офіційних 
спортивних змаганнях за умови виконання встановлених спортивних 
нормативів. Так, залікову класифікаційну книжку спортсмена отримали 
вже 17 студентів (легка атлетика): КМС – 1, І розряд – 1, ІІ розряд – 2, ІІІ 
розряд – 13.  

З чим точно будемо вітати представників СК 2017 року, так це з 
отриманими розрядами з легкої атлетики. Спортсмени, які отримали 
розрядні книжки наприкінці попереднього навчального року прийшли у 
коледж без особливої спеціальної підготовки. І ми їх з 16 років, а декого і 
пізніше, лише починали «ліпити». Це свідчить про надання якісної 
підготовки. 

Це ще один важливий напрямок діяльності клубу – робота з 
підготовки суддів з окремих видів спорту. З 2015-2016 навчального року 
на базі СК ЛПК почали проводити семінари-практикуми з суддівської 
практики: «Сучасні тенденції суддівства в баскетболі» для вчителів 
фізичної культури загальноосвітніх шкіл, викладачів фізичного 
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Рис. 5. Приріст суддівської практики 
студентів ЛПК 

виховання ВНЗ м.Лисичанська та студентів Лисичанського педагогічного 
коледжу; «Формування суддівських бригад в легкій атлетиці» для 
студентів ЛПК. 

Студенти коледжу постійно отримують суддівську практику у 
коледжі, загальноосвітніх навчальних закладах м.Лисичанська під час 
проведення міських змагань (баскетбол, волейбол, футбол), беруть 
участь в організації та проведенні змагань з легкої атлетики, настільного 
тенісу, шахів та шашок, бадмінтону, спортивних свят, «Стартів надій». 

На діаграмі видно 
(Рис. 5.) постійний приріст 
суддівської практики 
студентів Лисичанського 
педагогічного коледжу за 5 
останніх років.  

За час існування СК 
ЛПК налагоджена активна 
співпраця з громадськими 
організаціями області та регіону: Федерація футболу Луганської області 
(В. Безрук), Футбольна асоціація жінок Луганської області (М. Нікішин), 
Федерація легкої атлетики Луганської області (О. Бризгіна), обласне 
відділення комітету з питань ФВ та спорту МОН України (В. Острєцов), 
ДЮСШ м. Лисичанськ (А. Семенов) тощо. 

Результати плідної роботи ц/к фізичного виховання за 2016-
2017 н.р. реалізували в оформленні збірника «Фізичне виховання – 
утвердження здорового способу життя в освітньому процесі 
Лисичанського педагогічного коледжу» (С. Крошка, Л. Борисенко, 
В. Ляшенко, В. Сліпецький). Вперше розробили «Спортивний альманах», 
де розкрито історію спеціальності «Фізичне виховання», визначено ТОП 
найкращих спортсменів-викладачів та студентів коледжу. 

Спортивний клуб, зміцнюючи здоров’я студентів, виховуючи у них 
життєво важливі морально-вольові якості впроваджуючи здоровий спосіб 
життя, сприяє підвищенню якості підготовки майбутніх спеціалістів. 
Робота СК та викладачів спеціальності фізичне виховання сприяє 
оздоровленню студентів, підвищенню спортивної майстерності 
студентів-спортсменів, розширенню масовості фізкультурної роботи. 
Проведений аналіз спортивно-масової роботи дозволяє зробити 
висновки, що спостерігається позитивна динаміка у всіх сферах 
діяльності спортивного клубу. 

Надалі планується підвищення кількості внутрішніх змагань за 
рахунок введення в змагальну програму нових видів спорту та 
організація процедури отримання студентами спеціальності «Фізичне 
виховання» суддівських категорій з різних видів спорту, звань та 
розрядів. 
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Крошка С. А., Ляшенко В. В. Ефективність забезпечення якості 

спортивно-масової роботи 
У статті визначено, що стандарти відіграють важливу роль у 

розвитку національних та інституційних систем забезпечення якості в 
Європейському просторі вищої освіти. Виокремлено, що якість, хоч її і 
складно визначити, є здебільшого результатом взаємодії між 
викладачами, студентами та навчальним середовищем закладу. 
Приділено увагу внутрішнім стандартам навчального закладу щодо 
забезпечення якості, зокрема у спортивно-масовй роботі Лисичанського 
педагогічного коледжу. Акцентовано увагу та тому, що навчальний 
заклад виробив свою політику щодо забезпечення якості, яка є 
публічною і складає частину стратегічного менеджменту. Циклова 



 

 37

комісія фізичного виховання розробляє і втілює цю політику через 
діяльність спортивного клубу «СК ЛПК», залучаючи до цього і зовнішніх 
стейкхолдерів. Педагогічний коледж забезпечив реалізацію програм та 
положень «СК ЛПК» таким чином, що заохотив студентів брати активну 
роль у розвитку освітнього процесу, зокрема у спортивно-масовій роботі.  

Ключові слова: якість навчання, стандарти, стейкхолдери, 
прозорість, спортивно-масова робота, звання, розряди. 

 
Крошка С. А., Ляшенко В. В. Эффективность обеспечения 

качества спортивно-массовой работы 
В статье определено, что стандарты играют важную роль в 

развитии национальных и институциональных систем обеспечения 
качества в Европейском пространстве высшего образования. Выделено, 
что качество, хотя его и сложно определить, является частью и 
результатом взаимодействия между преподавателями, студентами и 
учебным заведением. Уделено внимание внутренним стандартам 
учебного заведения по обеспечению качества, в частности спортивно-
массовой работы Лисичанского педколледжа. Учебное заведение 
выработало свою политику по обеспечению качества, которая является 
публичной и составляет часть стратегического менеджмента. Цикловая 
комиссия ФВ разрабатывает и воплощает эту политику через 
деятельность спортивного клуба «СК ЛПК», привлекая к этому и 
внешних стейкхолдеров. Педагогический колледж обеспечил реализацию 
программ и положений «СК ЛПК» таким образом, что стимулировал 
студентов активно принимать участие в развитии образовательного 
процесса, в частности в спортивно-массовой работе. 

Ключевые слова: качество обучения, стандарты, стейкхолдеры, 
прозрачность, спортивно-массовая работа, звание, разряды. 

 
Krоshka S., Lyashenko V. The Effectiveness of Ensuring the Quality 

of Sports and Mass Work 
The article states that standards play an important role in the development 

of national and institutional quality assurance systems in the European Higher 
Education Area. It is emphasized that quality, although difficult and difficult to 
determine, is mainly the result of interaction between teachers, students and the 
educational environment of the institution. Attention was paid to the internal 
standards of an institution for quality assurance, in particular, in the sports and 
mass work of the Lisichansk Pedagogical College. The emphasis is also on the 
fact that the educational institution has developed its policy of quality assurance, 
which is public and forms part of strategic management. The cyclical commission 
of physical education develops and embodies this policy through the activities of 
the sports club "SC LPK", involving both external stakeholders. The pedagogical 
college provided the implementation of the programs and provisions of "SC LPK" 
in such a way that it encouraged students to take an active part in the development 
of the educational process, in particular in sports and mass work. The article 
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reveals that the educational institution has developed a self-assessment procedure 
at the level of the cyclic commission of physical education, which allowed to 
identify the positive aspects of the quality training of students in sports work and 
problems, to find the best ways to remedy the situation. The Cyclical Commission 
created an information system to monitor the quality and effectiveness of sports-
mass work. The conducted analysis of sports-mass work allows us to conclude 
that there is a positive dynamics in all spheres of activity of the sports club. 

Key words: quality of training, standards, stakeholders, transparency, 
sports-mass work, titles, grades. 
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А. М. Петрушкова  
 

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ СЛОВАЧЧИНИ 

 
Глобальні тенденції розвитку вищої школи України пов’язані зі 

збільшенням автономії вищих навчальних закладів – як у визначенні 
змісту освіти, так і в управлінні діяльністю університету. Впровадження 
та вдосконалення системи управління якістю є ефективним інструментом 
підвищення конкурентних переваг ВНЗ на ринку освітніх послуг, 
підвищення якості навчання та удосконалення навчального процесу. 
Саме тому, важливо розглянути досвід інших країн щодо управління та 
забезпечення якості вищої освіти. Враховуючи той факт, що ВНЗ 
Словаччини пройшли шлях від соціалістичної освітньої системи до 
системи країн Європейського Союзу, бачимо необхідність розглянути 
досвід цієї країни.  

Останнім часом багато українських вчених проводять дослідницьку 
роботу з вивчення проблеми якості вищої освіти в європейських країнах. 
Серед них варто відзначити Ю. Запорожченко, О. Шийка, О. Чорна та ін. 
Проте питання внутрішньої системи забезпечення якості освіти у вищій 
школі Словаччини не були предметом дослідження вітчизняних науковців. 

Мета – аналіз системи внутрішнього забезпечення якості освіти в 
Пряшівському університеті (Словаччина). 

Згідно Закону України Про вищу освіту, система внутрішнього 
забезпечення якості передбачає здійснення таких процедур і заходів: 
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 
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педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне 
оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті 
закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший 
спосіб; 4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 
науково-педагогічних працівників; 5) забезпечення наявності необхідних 
ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної 
роботи студентів, за кожною освітньою програмою; 6) забезпечення 
наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 
процесом; 7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, 
ступені вищої освіти та кваліфікації; 8) забезпечення дотримання 
академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та 
здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення 
функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату; 9) інших процедур і заходів [1]. 

У нашій статті ми проаналізували систему внутрішнього 
забезпечення якості освіти в Пряшівському університеті в Пряшеві (далі 
– ПУ). Наш вибір був обґрунтований тим, що цей університет 
систематично приділяє увагу процесу управління та забезпечення якістю. 
Серед досягнень ПУ в галузі якості освіти ми можемо назвати такі 
відзнаки як Національна премія якості (Národnej ceny za kvalitu), 2011 та 
Diploma Supplement Label, 2014. 

В університеті функціонують 8 факультетів: Філософський 
факультет, Греко-католицький богословський факультет, Гуманітарно-
природничий факультет, Факультет менеджменту, Педагогічний 
факультет, Православний богословський факультет, Факультет спорту та 
Факультет медичних відділів. 

З 2009 року керівництво ПУ розпочало впровадження системи 
оцінювання якості. В якості моделі реалізації була обрана Common 
Assessment Framework (далі – CAF). CAF – інструмент загального 
управління якістю (TQM), що виник в результаті об’єднання Моделі 
Європейського фонду управління якістю (EFQM) і моделі Німецького 
університету адміністративних наук в м. Спайере. Фундаментальною 
основою моделі CAF є розуміння, що найкращі результати діяльності 
організації, результати для громадян / клієнтів, робітників та суспільство 
досягаються завдяки провідної ролі керівництва, яке реалізує стратегії та 
плани, надихає робітників, розвиває зв’язки з партнерами, ефективно 
розпоряджається ресурсами і забезпечує функціонування процесів. 
Розвиток моделі CAF переслідує чотири головні цілі: впровадити в 
державне управління принципи TQM і поступово розвивати їх через 
використання та розуміння необхідності самооцінювання, перехід від 
послідовності дій «плануй-виконуй» («plan-do») до повного циклу 
«плануй-виконуй-перевіряй-дій» («plan-do-check-act»); надати механізм 
для самооцінювання організації публічного сектору з метою 
діагностування та вдосконалення її діяльності; забезпечити обмін досвідом 
та вивчення кращої практики між організаціями бюджетної сфери [2]. 
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Питання можливості використання CAF в Україні для оцінювання 
діяльності органів контролю досліджувались в монографії Т. Маматової 
[3]. Науковець І. Кравчук порівнювала моделі СAF з іншими моделями, 
що використовуються в Україні та світі, вона проаналізувала їх переваги 
та недоліки [4]. 

ПУ створив Робочу групу з впровадження оцінювання якості 
моделі CAF, що складалася з проректора розвитку, інформатизації та 
оцінювання якості та представників окремих факультетів. У 2009 р. в 
рамках реалізації CAF вона пройшла сертифіковану підготовку в 
Управлінні стандартизації, метрології та випробувань Словацької 
Республіки, а потім почала працювати над ретельним аналізом 
моніторингу якості з точки зору структури самооцінювання CAF. Згідно 
рішення ректора ПУ, кожен з факультетів підготував свій власний звіт 
про самооцінку факультету, а ректор в свою чергу підготував звіт про 
самооцінку університету [5].  

Модель CAF є лише одним з варіантів, який університет 
використовує для поліпшення якості внутрішніх процесів. 

У 2013 році було створено Раду з якості освіти Пряшівського 
університету та факультетські Ради з якості освіти, була розроблена 
Внутрішня система оцінювання якості ПУ, процеси якої постійно 
оптимізуються. 

Рада з якості освіти готує, координує, розглядає та оцінює створення, 
впровадження та застосування внутрішньої системи оцінювання якості в 
університеті. Президент Ради з якості освіти є ректором університету або 
призначений ним уповноважений працівник (зазвичай проректор з освіти). 
Члени Ради з якості освіти є проректором з питань освіти, заступник 
ректора з якості освіти, представники факультетів, кафедр університету, 
експерти у сфері оцінки якості освіти [5]. 

На рівні факультету декан відповідає за якість освіти, він створює 
Раду з якості освіти на факультеті та призначає її членів. Створена Рада 
несе відповідальність за: 

 впровадження концепції внутрішньої системи оцінювання якості 
на факультеті; 

 впровадження критеріїв, методів вимірювання та оцінювання 
якості навчального процесу; 

 забезпечення зовнішньої оцінки якості освіти; 
 координацію роботи комісій для освітніх програм; 
 підготовку матеріалів для модифікації та затвердження нових 

освітніх програм; 
 зворотній зв’язок та відгуки випускників факультетів, викладачів 

факультетів тощо; 
 постійне поліпшення якості освіти. 
Кожен факультет конкретизує форми, методи та засоби оцінювання 

якості освіти в контексті специфіки власних факультетів та освітніх 
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програм (профілів випускників). Оцінювання є періодичним (річним). 
Результати оцінювання якості освіти конкретизуються у звітах, які є 
основою для рекомендацій та пропозицій про впровадження заходів 
щодо поліпшення якості освіти в університеті [6]. 

Оцінювальні принципи та оцінювання якості освіти 
1. Основні засади: 
 університет разом з факультетами несе відповідальність за 

надання та забезпечення якісної освіти; 
 оцінка якості освіти повинна здійснюватися шляхом залучення 

співробітників та студентів університету на всіх рівнях управління та дій, 
 оцінка якості освіти також повинна здійснюватися зовнішніми 

оцінювачами; 
 оцінка якості освіти повинна створювати можливості для 

застосування специфіки окремих факультетів та освітніх програм; 
 оцінка якості освіти повинна полягати в успішному 

працевлаштуванні випускників; 
 оцінка якості освіти спрямована на поступове вдосконалення 

навчального середовища та процесу, заснованого на фактах, аргументах 
та надійному зворотному зв’язку [там само]. 

Внутрішня система оцінювання якості вимагає: 
 створення, затвердження, моніторинг та регулярне оцінювання 

освітніх програм; 
 критерії та правила оцінювання студента; 
 забезпечення якості викладачів вищої освіти; 
 надання матеріальних, технічних та інформаційних ресурсів для 

підтримки навчання студентів, що відповідають потребам освітніх програм; 
 збирання, аналіз та використання інформації, необхідної для 

ефективного управління за реалізацією освітніх програмами, 
 регулярної публікації фактичної, об’єктивної, кількісної та 

якісної інформації про освітні програми та їх випускників, 
 показників участі студентів у внутрішній системі якості, 

розробки заходів щодо попередження освітніх проблем та підвищення 
якості освіти [6]. 

Критерії оцінки внутрішньої системи оцінювання якості 
1. Оцінювання рівня кандидата освітньої програми. 
2. Навчальний процес – факультет оцінює щонайменше один раз 

на рік (методи навчання, рівень навчання та самонавчання студентів, 
поточний та підсумковий огляд (priebežné a záverečné zisťovanie), 
оцінювання знань та навичок студентів з дисциплін, підсумкова оцінка, 
якість випускної роботи, рівень академічних знань (державні іспити)). 

3. Залучення студентів до наукової діяльності, студентські 
нагороди, мобільність студентів. 

4. Оцінювання якості навчання студентами (анкета для студентів 
– анонімна), інші форми оцінки якості навчання студентів. 
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5. Анкета для оцінки студентами освітньої програми – опитування 
для студентів – представників навчальних груп (не анонімна). 

6. Самооцінка відділів (факультету, кафедри).  
7. Автодіагностичні опитування для викладачів – умови навчання 

(фінансові, технічні, адміністративні), управління факультетом, 
кафедрою, піклування роботодавця про працівників – коментарі, 
пропозиції, рекомендації. 

8. Аналіз виявлених недоліків та рекомендацій щодо 
вдосконалення, зміни для відображення раніше прийнятих заходів. 

9. Взаємозв’язок університетського навчання з практичними 
потребами (працевлаштування випускників на ринку праці як прояв 
конкурентоспроможності університету).  

10. Відгуки роботодавців.  
11. Публікація результатів оцінювання якості навчання [там само].  
Серед зазначених критеріїв оцінки внутрішньої системи оцінювання 

якості особливий інтерес для нас представляє критерій № 4, 5, 9, 10. 
Згідно Закону про вищу освіту студенти мають можливість 

висловити свою думку щодо навчальних дисциплін та їх викладачів, а 
також думку про процеси та умови навчання у формі анонімних анкет. 
Прикладом такої анкети може служити Анкета зворотнього зв’язку 
Пряшівського університету, яка призначена для висловлення думки 
студентів з приводу викладання дисциплін, які вони закінчили в 
поточному навчальному році. Для кожного твердження їм потрібно 
обрати букву від А до F згідно такої шкали оцінок, де A – дуже високий 
рівень згоди (дуже високий рівень якості); B – високий рівень згоди 
(високий рівень якості); С – середній рівень згоди (середній рівень 
якості); D – низький рівень згоди (низький рівень якості); E – дуже 
низький рівень згоди (дуже низький рівень якості); F – я не можу судити. 
Деякі питання з Анкети зворотнього зв’язку [5]:  

1. Вчитель має відмінні професійні знання. 
A B C D E F 
2. Швидко реагує на пропозиції студентів. 
A B C D E F 
3. Використовує практичні приклади, що вказує на зв’язок теорії з 

практикою. 
A B C D E F 
4. На початку семестру чітко формулюються вимоги та критерії 

оцінки. 
A B C D E F 
5. Об’єктивно, на підставі заздалегідь визначених критеріїв, 

оцінюються результати студентів. 
A B C D E F 
Загалом, у 2013/2014 навчальному році в Пряшівському університеті 

в студентському опитуванні взяли участь 14,039 чоловік, що становило 
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понад 800% респондентів опитування, в порівнянні з 2768 студентами (з 
них 1653 в зимовому та 1115 у літньому семестрі) в 2012 року [5]. 

На нашу думку, такий спосіб отримання інформації як студентське 
анкетування є ефективним засобом задоволення потреб студентів у 
процесі їх навчання та покращення роботи викладачів. 

Цікаво, що результати проміжної та остаточної оцінки фіксуються в 
системі MAIS, а студенти дізнаються про рівень отриманих знань та 
навичок (протягом 1-7 днів). Кожен студент, якщо він не задоволений 
результатами оцінки, може звернутися до екзаменатора, щоб отримати 
відгук про причини відповідної оцінки. Більш серйозні випадки 
невдоволення розглядаються на рівні заступника декана чи декана 
факультету [5]. 

Працевлаштування випускників на ринку праці виступає 
показником конкурентоспроможності університету. Саме тому, важливо 
реагувати на соціальні потреби та потреби ринку праці при розробці та 
профілізації освітніх програм. Кількість зареєстрованих випускників ПУ 
в органах праці та соціальних питань складає 11,1% від загальної 
кількості випускників [там само], що є дуже низьким показником 
конкурентоспроможності університету. 

Протягом вивчення документації університету з питань 
внутрішньої оцінки якості ми не знайшли жодної інформації щодо 
відгуків роботодавців. 

Проаналізувавши опубліковані на сайті університету документи 
щодо Системи внутрішнього оцінювання якості освіти та Звіту про 
безперервну оцінку якості, що надається в Пряшівському університеті в 
період з 1.9.2012 по 30.6.2014, ми можемо зробити висновок, що система 
внутрішнього забезпечення якості освіти в цьому університеті є постійно 
розвиваючою та достатньо ефективною. До переваг такої системи ми 
відносимо: чітко визначені вимоги та критерії оцінки внутрішньої 
системи оцінювання якості, визначена періодичність моніторингу якості, 
публічність інформації про освітні програми, річні звіти та ін., 
раціональний розподіл обов’язків за забезпечення якості освіти серед 
відділеннями університету, безперервна оптимізація процесів 
забезпечення якості, зворотній зв’язок – керівництво університету – 
керівництво факультетів-викладачі факультетів-студенти-випускники-
роботодавці. Недоліками такої системи ми можемо назвати низький 
відсоток працевлаштування випускників на ринку праці; відсутність 
інформації щодо відгуків роботодавців; незадовільність просторовими 
умовами для деяких освітніх напрямів. Отже, досліджена система 
забезпечення якості вищої освіти рекомендується до впровадження у 
вітчизняні ВНЗ. 

Перспективами подальшого дослідження бачимо вивчення умов 
забезпечення якості викладання іноземної мови в Пряшівському 
університеті. 
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Петрушкова А. М. Система внутрішнього забезпечення якості 

освіти в університеті Словаччини 
У статті розглядається досвід Пряшівського університету в Пряшеві 

(Словаччина) в сфері управління та забезпечення якості вищої освіти. 
Мета статті полягає в аналізі системи внутрішнього забезпечення якості 
освіти в Пряшівському університеті (ПУ). Для досягнення поставленої 
мети були вивчені документи щодо Системи внутрішнього оцінювання 
якості освіти та Звіту про безперервну оцінку якості освіти, що надається в 
ПУ в період з 1.9.2012 по 30.6.2014. Було розглянуто модель з оцінювання 
якості CAF, структура Ради з якості ПУ, головні обов’язки факультетської 
Ради з якості, оцінювальні принципи та основні засади оцінювання якості 
освіти ПУ, вимоги та критерії оцінки внутрішньої системи оцінювання 
якості в університеті. Проаналізувавши зазначене, ми дійшли до висновку, 
що система внутрішнього забезпечення якості освіти в цьому університеті 
є постійно розвиваючою та достатньо ефективною. Також, були 
виокремленні переваги та недоліки такої системи.  

Ключові слова: внутрішнє забезпечення якості освіти, вища освіта, 
університет, Словаччина. 

 
Петрушкова А. Н. Система внутреннего обеспечения качества 

образования в университете Словакии 
В статье рассматривается опыт Прешевского университета в Прешове 

(Словакия) в области управления и обеспечения качества высшего 
образования. Цель статьи заключается в анализе системы внутреннего 
обеспечения качества образования в Прешевском университете (ПУ). Для 
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достижения поставленной цели были изучены документы относительно 
Системы внутреннего оценивания качества и Отчета о непрерывной оценки 
качества образования, которое предоставляется в ПУ в период с 1.9.2012 по 
30.6.2014. Была рассмотрена модель по оцениванию качества CAF, 
структура Совета по качеству ПУ, главные обязанности факультетского 
Совета по качеству, оценивающие принципы и основы оценивания качества 
образования ПУ, требования и критерии оценки внутренней системы 
оценивания качества в университете. Проанализировав вышесказанное, мы 
пришли к выводу, что система внутреннего обеспечения качества 
образования в этом университете является постоянно развивающей и 
достаточно эффективной. Также, были выделены преимущества и 
недостатки такой системы. 

Ключевые слова: внутреннее обеспечение качества образования, 
высшее образование, университет, Словакия. 

 
Petrushkova A. Internal Quality Assurance System of Education in 

the University of Slovakia 
The article is about experience of Presov University in Presov (Slovakia) 

in the field of management and assurance of higher education quality. The aim 
of the article is to analyze internal quality assurance system of education in 
Presov University (PU). To achieve this goal the author examined the 
documents on Internal Quality Assurance System of Education and Report on 
the Continuous Assessment of the Education Quality provided in the PU from 
1.9.2012 to 30.6.2014. In the article it was considered the model of quality 
assessment CAF (Common Assessment Framework), structure of Council on 
Quality of PU, main responsibilities of Council on Quality of a faculty, 
assessing principles and foundations of quality education assessment of PU, 
requirements and evaluation criteria of internal quality assessment system in 
the university. One of the evaluation criteria of internal quality assessment 
system in the university is quality assessment of education by students in 
teaching disciplines in the form of feedback questionnaire, the example of 
which the author provided. Analyzing above mentioned, we came to the 
conclusion that internal quality assurance system of education in the university 
is constantly developing and sufficiently effective. Furthermore, advantages 
and disadvantages of the system were singled out.  

Taking into account the advantages of the internal quality assurance 
system of education in Presov University, the author recommends 
implementing it in local higher educational institutions. 

Key words: internal quality assurance of education, higher education, 
university, Slovakia. 
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СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА И ТВОРЧЕСТВО 

В ОЦЕНКЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 
Проблема творчества все чаще становится предметом 

теоретических и эмпирических исследований представителей различных 
научных дисциплин, таких как: философия, социология, педагогика, 
парапсихология, и даже наук об управлении. Это связано с развитием 
цивилизации и возникающими проблемами, требующие нетрадиционных 
способов их решения. Творчество проявляется в реализации 
повседневных задач и принятии эффективных решений.  

Понятие «творчество» используется в различных контекстах, 
поскольку его трудно определить «Творчество – это высшая форма 
человеческой активности, а ее масштаб связан со всеми видами 
человеческой деятельности, которая выражается в форме предмета или 
идеи» [10, c. 54]. Мы используем термин «творческий», описывая 
человека с интересными идеями, который стремится создать что-то новое 
и неповторимое. Существуют два подхода к определению творчества: 
элитарный и эгалитарный. Сторонники первого утверждают, что 
творчество характерно людям, которые привносят что-то новое в 
развитие науки, культуры и искусства. Их продукты имеют широкое 
применение. Второй, эгалитарный признает, что каждый человек 
творческий, но в разной степени. В этом смысле творчество 
рассматривается как свойство личности [9, c. 78]. 

Большинство исследователей утверждает, что творчество является 
многомерным явлением. Польский психолог Станислав Попек считает, 
что в творческом процессе участвует сама личность, а не 
индивидуальные психические особенности [11, c. 82]. В то время, как 
другой польский психолог Эдвард Ненцки придерживается мнения, что 
творчество является психическим процессом, который способствует 
созданию новый и оригинальных продуктов [9, c. 78]. 

Творчество играет важную роль в образовании. Поэтому внимание 
теоретиков и практиков направлено в сторону творческой деятельности 
школы. Учителя требуют от учеников нестандартного решения проблем, 
не задумываясь о том, что именно школа и учитель должны научить их 
этому. Размышляя о творческой школе, возникает масса вопросов. И 
первый из них: Является ли школа местом развития творческих 
способностей? Или школа – это прежде всего место передачи базовых 
знаний, формирования умений и навыков? Является ли творчество 
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ученика в школе столь важным, как хотелось бы педагогам творчества? 
Ответы на эти и множество других вопросов могут быть различными, все 
зависит от того, какие компетенции мы считаем ключевыми, какие 
знания важными и что мы вкладываем в понятие «творческая школа». 

Школа – это учебное заведение для получения общего образования, 
в котором учитель выступает инициатором творческого процесса. Он 
должен организовать так свою педагогическую деятельность, чтобы она 
«побуждала» детей к творчеству, помогала им познавать 
действительность, которая их окружает. Формы экспрессии 
способствуют творчеству, вызывают интерес и участие детей в разных 
видах активности. Благодаря этому школьная жизнь становится 
интересной и содержательной. Тереза Гиза (T. Gizа) пишет: 
«Современные люди проводят поздний период детства в школе. Именно 
в это время происходят важные, с точки зрения жизненного опыта 
процессы развития. Вместе со своими сверстниками ученики 
переживают опыт поколений. Дети, которые приходят в школу 
сталкиваются с ситуациями, которые в будущем повысят их потенциал». 
Это также касается развития творческих способностей [3, с. 69]. 

Однако, школьная практика полна примеров нелюбви учителя к 
творческим ученикам. Именно они, со своей импульсивностью, 
нонконформизмом, задаванием самых неожиданных вопросов, 
удивительным чувством юмора и неординарными решениями, 
нарушающие классную дисциплину и порядок в классе, по мнению 
учителей, являются «трудными учениками». Традиционное обучение, 
направленное на пересказ готовых, объективных и энциклопедических 
знаний формирует у учеников пассивное отношение к обучению, а 
антитворческое поведение учителей начинается с планирования уроков, 
содержания и методов обучения и заканчивается способами оценки 
знаний учеников. Безусловно, это связано со стилем работы учителя, его 
индивидуальными особенностями, умениями и навыками. 

По мнению польского представителя педагогики творчества 
К. Шмидта, (K. Szmidt) исследования, проведенные в разных странах 
мира, свидетельствуют о том, что большинство учителей ценят у своих 
учеников такие качества, как: вежливость; пунктуальность; знание 
фактов; послушность, а не творчество и творческий подход [14, с. 362]. 

А творческие ученики, напротив, характеризуются умением видеть 
проблемы там, где их не видят другие; независимостью мышления; 
любовью к новому и неизвестному; генерированием разнообразных 
решений одной проблемы; склонностью к угадыванию; оригинальностью 
мышления. Такой ученик: проявляет любопытство и заинтересованность 
к окружающим его проблемам; любознателен, легко находит изъяны и 
преимущества вещей и явлений; любит задавать вопросы, не 
удовлетворяясь одним ответом; его интересуют сложные и требующие 
объяснений вопросы; часто рассуждает: «Что бы было, если бы», пытаясь 
найти интересный ответ. Его вопросы часто касаются не только данных 
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фактов («что?», «кто?», «как?»), а наоборот («Что будет, если?»); умеет 
определять проблемы, указывая на преимущества или недостатки в 
прежних формулировках вопросов, стимулирующие к новым 
познавательным поискам. Эти способности и умения наиболее ценятся в 
артистическом мире [16, c. 31]. Именно эти качества характера 
считаются учителями неприемлемыми для школы, а ученики, 
доставляющими проблемы. 

Польский педагог Д. Клус-Станьська (D. Klus-Stańska) считает, что 
школа является неблагоприятной средой для развития творчества. 
«Формы и методы, использованные учителем, зачастую «убивают» у 
учеников желание проявлять творческую инициативу, речь о стимуляции 
творческого мышления на уроках является наивностью, педагогической 
лживостью или шуткой» [5, c. 59]. Учителя, по мнению 
исследовательницы, рассматривают творчество как активность, которая 
не поддается контролю, а если уже воспринимают творческое поведение, 
то исключительно у прилежных учеников, чьи знания превышают 
содержание школьной программы, то есть у отличников. В первую 
очередь, это связано с отсутствием у учителей знаний из области 
психологии и педагогики творчества, а также доминированием 
различных мифов о творчестве и креативности. Как указывает К. Шмидт, 
учителя, особенно средних школ, привыкшие к романтическому видению 
творчества у людей искусства, таковыми признают только величайших 
артистов, ученых и изобретателей, которых Бог одарил творческими 
способностями, которым невозможно научиться. Эти мифологические 
знания свидетельствуют о низком уровне собственного педагогического 
творчества. Д. Клус-Станьська подчеркивает: «Нетворческий учитель не 
только не умеет научить творчеству учеников, он сам этого творчества не 
понимает, и не знает, как на него реагировать, как чувствовать. Поэтому 
всегда возникает один и тот же вопрос: Как нетворческий учитель может 
развивать творчество учеников?» [6, c. 62]. 

В этой части статьи хотелось бы перейти к описанию нескольких 
моментов, которые блокируют творческое поведение в учебном 
процессе. Вот несколько из них: 

1. Возникает картина школы как среды, которая не только не 
стимулирует познавательное развитие учеников, но и способствуют 
уничтожению существующих уже способностей. Ученики, взрослея, 
вообще перестают задавать вопросы. 

2. Школа не развивает познавательное мышление учеников. Только 
учитель может задавать вопросы, потому что у него привилегированное 
положение. Учитель не требует от ученика интересных формулировок 
вопросов, а только исчерпывающих ответов. 

3. В течение одного дня учитель задает ученикам около 
300 вопросов, а на протяжении 45 минут – 25 вопросов, при этом 
большинство из них касаются содержания предметов. 
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Чем больше вопросов учитель задает, тем меньше сможет задать 
ребенок. Учитель не поощряет высказывание личного мнения и 
спонтанного участия детей в разговорах, его больше интересуют 
собственные вопросы, а не то, что думают и чувствуют ученики.  

Д. Клус-Станьська пишет: «Следствием такой практики обучения 
является своеобразный парадокс: учителя верят, в то, что ученик 
научится задавать вопросы, слушая вопросы учителя» [5, c. 150]. 

А что делают учителя, когда ученики задают им вопросы? 
1. Игнорируют или вообще не слышат, что ученик хочет спросить 

по теме урока или делают вид, что не видят ученика. 
2. Не учат, как правильно формулировать вопросы, не объясняют 

какие существуют виды и структуры.  
3. Не задают заданий, которые заключались бы в формулировке 

учениками вопросов (проблем) (напр.: «Какие интересные вопросы 
содержит этот текст?», «Что в обсуждаемой теме кажется 
дискуссионным, противоречивым, неоднозначным?», «Что 
удивительного, что побуждает к рассуждению, что тревожного есть в 
этом факте?»). Задают десятки и сотни вопросов, на которые ученик 
должен найти, как можно скорее ответ.  

4. Иногда учителя сопровождают снисходительной улыбкой 
вопросы учеников, а в худших случаях иронизируют и высмеивают, 
критикуя в открытой форме не столько вопрос, сколько личность (напр.: 
«У тебя нет других вопросов?», «Нашелся открыватель!»). 

5. Часто можно услышать фразу: «На вопросы будет время в конце 
урока», на самом деле, не оставляя времени на этот вид работы. В итоге 
ученики понимают, что их вопросы не важны и поэтому не стоит быть 
любознательным. 

6. Бывает, что учителя не могут ответить на некоторые вопросы 
учеников и боятся в этом признаться. Они проявляют раздражение и 
стараются унизить ученика. Учителя думают, что они должны знать 
ответы на всевозможные вопросы учеников.  

Такое поведение тормозит любознательность, способствует тому, 
что творческая активность, которая рождается в результате размышлений 
и сомнений, не имеет шанса на существование в стенах школы. 

Еще одной проблемой есть диктат единственного ответа, который 
становится барьером, тормозя креативность и творчество. Диктат, или 
террор единственного ответа заключается в том, что учитель требует от 
ученика, чтобы он представил только один правильный ответ, который 
совпадает с ответом учителя. Часто это принимает форму «игры в 
отгадывание, что имеет в виду учитель». Витольд Козловский 
(W. Kozłowski) верно заметил, что учителя утверждают в учениках 
нереалистическое виденье знаний, главным элементом которого является 
идея, что каждый вопрос имеет только один правильный ответ. Один 
ответ на вопрос содержат задания в учебниках и один ответ знает 
учитель. Поэтому ученики прикладывают немало усилий чтобы отгадать, 
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какой ответ хочет услышать учитель. Практическая цель учителя 
достигнута, но последствия такого подхода для мышления учеников не 
способствуют развитию» [7, c. 56]. 

Педагоги творчества соглашаются с утверждением, что террор 
единственного ответа и доминирование в обучении закрытых проблем 
тормозят познавательное развитие, стимулируя лишь процессы памяти. 
Дж. Гилфорд (J. Guilford) открыл, что человек по-разному мыслит тогда, 
когда решает дивергентные (открытые) и конвергентные (закрытые) 
проблемы. Дивергентное мышление является одной из форм творческого 
мышления, при котором для исследования проблемы используется 
нестандартный подход. Невзирая на многочисленную критику, это 
открытие по-прежнему считается одним из важнейших в современной 
психологии [2, с. 144]. 

Однако создатели учебных программ и школьных учебников, в 
которых доминируют вопросы на запоминание информации забывают 
или не обращают внимание на важность положений Дж. Гилфорда. 
Дивергентные проблемы провоцируют интеллектуальную активность, 
которая характеризуется большой степенью выбора в принятии решений. 
Независимость и свобода процессов переработки информации – это 
факторы, влияющие на генерацию новых идей, которые позволяют 
сохранить независимость и оказывать сопротивление группе и обществу. 
Поэтому способности к воображению лучше развивать при помощи 
открытых вопросов, которые вызывают дискуссию, а ученики 
самостоятельно формулируют убеждения и гипотезы. Принцип 
дивергентности дидактичных заданий не является единственным, но 
ключевым. Творчество исходит из текучести, гибкости и оригинальности 
мышления. 

Творческий ученик характеризуется текучестью, гибкостью и 
оригинальностью мышления. 

Текучесть мышления: 
1. Ученик может придумывать много решений одной проблемы; он 

не удовлетворяется первым ответом, а ищет новые идеи. 
2. Использует сложные слова и высказывания на память, а также 

создает новые. 
3. Использует в разговорной речи высказывания с творческими 

элементами, умеет изложить их в оригинальной форме. 
4. Составляет редкие, содержательные сочетания, использует 

неожиданные и оригинальные сравнения и метафоры. Не имеет проблем 
с подборкой синонимов и антонимов. 

Гибкость мышления 
1. Трансформирует собственные и чужие мысли, ищет лучших 

решений. Умеет в эластичный способ изменять направления поисков и 
выходить за рамки того, что ему известно. 

2. Не имеет проблем с придумыванием разнообразных применений 
предметов ежедневного употребления, функций устройств и инструментов. 
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3. Может изменять, дополнять геометрические фигуры и рисунки, 
получая новые художественные решения. 

Оригинальность мышления 
1. Отличается принятием неординарных и содержательных решений. 
2. Думает в оригинальный способ, не боится принятия смелых 

решений. Быстро отвечает. Его письменные, художественные и другие 
работы отличаются не схематичностью, а оригинальностью. 

3. Быстро устает, решая конвергентные проблемы и выполняя 
схематичные задания, старается представить нетипичные, отличающиеся 
от других замыслы идеи. 

Тем временем, ученики в школе решают закрытые проблемы, на 
которые содержат только один правильный ответ. Речь идет о 
«правильном ответе», что подтверждает учитель. Вопросы и ответы 
направлены на то, чтобы проверить, что ученики умеют, что знают, как 
владеют данным умением. Выдающийся исследователь школы, 
английский педагог R. Fisher пишет: «Проблемы, с которыми ученики 
встречаются в жизни, совсем другие, чем те, которые были в школе: 
многоаспектные, открытые и не имеющие альтернативы» [4, c. 108]. 

Конвергентное мышление способствует формулированию 
правильных ответов, в то время как дивергентное генерирует 
интересные, полные воображения и потенциально творческие мысли и 
идеи». Доминирующая роль закрытых проблем в образовательной 
политике характерна для многих стран. Это касается практики 
оценивания достижений учеников с помощью тестов, которые содержат 
большинство заданий с одним правильным ответом. Они охватывают 
широкую сферу знаний и умений и вытесняют из школьной практики 
другие методы оценки. Среди учителей преобладает убеждение, что все 
можно оценить одним правильным ответом. Одной из основных черт 
творческого человека является толерантность, стойкость к 
индоктринации и догматизму. Творческий ученик легко воспринимает 
противоречивые взгляды, интерпретации; чувствует себя как рыба в воде 
в атмосфере неясности. Противоречивость, парадокс, неточность, борьба 
идеи побуждают его к поиску нестандартных решений, которые 
являются настоящим двигателем творческого мышления.  

Когда учитель представляет ученикам готовые образцы описания и 
интерпретации мира или произведения искусства, то он действует 
вопреки основным принципам творческого обучения. К качествам 
учителей, сдерживающих творчество учеников, можно еще добавить 
такие качества, как: 

1. Спешка – принуждение учеников к быстрым решениям 
всевозможных заданий; требование, чтобы работы и проекты выполняли 
в короткие сроки, без развития первичных идей. 

2. Давление на творение – требование от учеников доказательств их 
умственной и творческой деятельности, избегание творческой 
активности и пренебрежительное отношение к творческому процессу. 
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3. Преждевременная оценка и почти всегда негативная критика; 
отсутствие терпения и толерантности у учителей в оценке творческого 
процесса. 

4. Скука – использование учителем одних и тех же методов, 
схематичность и монотонность, недостаточная стимуляция 
познавательных процессов учеников или наоборот, избыток стимуляции 
за короткий промежуток времени. 

5. Злобное чувство юмора – учитель смеется с учеников, а не с 
учениками, выбирая объектом иронии, насмешки одного ученика, думая, 
что таким образом улучшает климат на уроке. Опасным для учеников 
является поведение учителя, который вообще не допускает мысли o 
проявлении творчества и оригинальных мыслей.  

По словам польского педагога Александра Наласковского 
(А. Nalaskowski) характерными особенностями творческой школы 
являются: творческое выполнение задач, передача знаний при помощи 
оригинальных идеи, встречи с интересными людьми. Автор не ставит 
никаких «сверхвыдающихся задач» перед школой, не настаивает на 
позиции, что творчество в школе должно быть «превыше всего». 
Напротив, автор пишет, что творческая школа – это обычная школа, 
коротая должна уметь «развивать способности учеников. А для этого 
необходимо очень серьезно относиться к работе ученика и усилиям, 
которые он прилагает, передавать знания, необходимые для творческой 
деятельности; организовывать встречи с интересными творческими 
людьми, которые могут стать прекрасным примером творческого 
отношения к творчеству [8, c. 36].  

Польский педагог и психолог Анна Сайдак (А. Sajdak), представляя 
свою концепцию творческой школы пишет, «творческая школа должна 
способствовать индивидуальному развитию ученика; давать ему 
возможность самоопределиться с дальнейшими планами и 
перспективами; «вооружить» знаниями и навыками, необходимыми в 
творчестве [13, c. 128].  

Марта Галевска-Куста (Marta Galewska-Kustra) определяет 
следующие задачи творческой школы [2, c. 142]. 

1. Творчество как цель. Развитие творческих способностей 
учеников должно стать целью школьных программ. 

2. Способ восприятия творчества – школа должна развивать не 
только творческий потенциал, но и способствовать принятию 
творческого решения. В контакте учитель – ученик, кроме передачи 
знаний и формирования навыков, важна творческая личность учителя, 
его убеждения, мотивация к творчеству. 

3. Знание о творчестве. Учителя имеют элементарные 
теоретические и практические знания, позволяющие им развивать 
способности учащихся. Знания учителей о творчестве, основанные на их 
индивидуальном опыте, является источником разнообразия творческой 
деятельности, а не препятствием для развития творчества учеников. 
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4. Место творчества в школьной программе. Творчество учеников 
должно развиваться не только во время уроков, но и во внеурочный час.  

5. Творческие учителя – это профессионалы в своем деле. Они 
характеризуются страстью и преданностью своему делу. В то же время – 
это люди с широкими интересами, активные, вдохновленные своим 
собственным творческим отношением к деятельности. 

6. Творческий процесс и его результат. Эффективность работы 
ученика так же важна в школе, как и творческий процесс. Учителя ценят 
творческие продукты учеников (письменные работы, рисунки), 
воспитывают у учеников ценность творческого процесса, преодолевая 
стремление к достижению быстрых результатов.  

7. Творческие задачи. Задачи, предлагаемые ученикам, отличаются 
исследовательским подходом, использованием творческих способностей, 
мотивируют учеников к постоянному поиску. 

8. Методика преподавания и оценки. Чаще всего учителя 
используют проблемные методы обучения. Самооценка ученика играет 
важную роль в этом процессе, стимулирует развитие самосознания, 
критического мышления, чувство собственного достоинства. 

9. Материально-технические условия работы школы. Школа 
должна предоставить все необходимые условия для творческой 
деятельности (материалы и инструменты, залы для различных видов 
деятельности). Школьное пространство, созданное учителями и 
учениками, является местом творчества и в то же время его отражением. 
Среда, стимулирующая когнитивное мышление, познавательное 
любопытство и творческое воображения учеников дает возможность 
планировать и организовывать свою творческую деятельность. 

10. Контакт с творческой средой. Школа активно сотрудничает с 
местными организациями. Устанавливает контакт с культурными 
центрами, различными учреждениями, организовывает встречи с 
творческими людьми, предоставляя ученикам возможность 
контактировать с профессионалами, познавая «творческую среду». 

11. Психосоциальные компоненты. Школа заботится о климате 
доверия, взаимной доброте и уважении. Отношения учителя и учеников 
являются партнерскими. Ученики чувствуют себя полноценными в 
школьной жизни, пользуются всеми привилегиями, и выполняют все 
обязательства. Благодаря дружеским отношениям ученик не боится 
совершать ошибки, которые являются естественным элементом 
творческой деятельности. 

И в заключении хотелось бы сказать, что каждый ученик наделен 
определенным творческим потенциалом, а роль учителя – направить его 
в правильное русло при помощи. Кроме того, важны: мотивация, 
совместная деятельность и эффективное общение. Учитель, который с 
желанием активизирует молодых людей к творческим действиям, 
способствует их развитию и готовит их к принятию серьезных решений 
во взрослой жизни. 
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Бочарова О. А. Сучасна школа і творчість в оцінці зарубіжних 

дослідників 
Проблема творчості є предметом теоретичних і емпіричних 

досліджень науковці різних наукових дисциплін. На сьогодні не існує 
єдиної дефініції поняття «творчість», кожна з наук трактує зі своєї позиції.  

У статті представлено два підходи до творчості: елітарний та 
егалітарний, які суттєво розрізняються між собою. Перший трактує  
творчість, як таку, що притаманна лише невеликій кількості людей, а 



 

 55

другий розглядає творчість, як рису, яка характерна кожній людині. 
Авторка намагається відповісти на питання: Що відбувається на практиці 
і чи дійсно діти можуть розкрити свій творчий потенціал в школі? 
Цікавим для вітчизняної освіти і практики є оцінка стану творчої школи і 
її ролі у розвитку творчості у дітей в оцінці зарубіжних науковців.  

Важливу роль відіграє творчість в навчанні дітей. Все більше 
представники освіти звертають увагу на творчість учнів і участь їх у 
творчому процесі. Відсутність достатніх знань у вчителів на тему 
творчості, форм та методів, які необхідно застосовувати у роботі з цією 
категорією дітей не сприяє розвитку творчих здібностей і пізнавальним 
процесам. Творчі учні вимогливі, мають нестандартні рішення та 
оригінальні ідеї. Тому, успіх школи, як творчої установи залежить від 
тісної взаємодії учнів та вчителів 

Ключові слова: творчість, творчий підхід, школа, учень, розвиток, 
потенціал. 

 
Бочарова Е. А. Современная школа и творчество в оценке 

зарубежных исследователей 
Проблема творчества является предметом практического и 

эмпирического исследования представителей различных научных 
дисциплин. В статье автором представлены два подхода к определению 
понятия «творчество»: элитарный, который рассматривает творчество 
как способность, которой обладает небольшая часть людей, и 
эгалитарный, согласно которому, творческими способностями обладает 
каждый человек. Автор статьи пытается найти ответ на вопрос: Как дела 
обстоят на практике и действительно дети могут развить свой творчески 
потенциал на практике. Важной для отечественной педагогики является 
оценка роли творческой школы в оценке зарубежных исследователей.  

Творчество имеет большое значение в обучении детей. 
Представители образования все чаще обращают внимание на творчество 
учеников и их участие в творческом процессе. Недостаточное количество 
знаний на тему творчества, незнание и неумение использовать 
необходимые методы и формы не способствует развитию творческих 
способней и познавательных процессов. Творческие ученики 
характеризуется требовательностью, нестандартными решениями и 
оригинальными идеями. Поэтому успех школы, как творческого 
заведения зависит от тесного взаимодействия учеников и учителей. 

Ключевые слова: творчество, творческий подход, ученик, развитие, 
потенциал.  

 
Bocharova E. Modern School and Creativity in the Evaluation From 

a Foreign Researchers’ Point of View 
The problem of creativity is the subject of theoretical and empirical 

research of scholars of various scientific disciplines. Today, there is no single 
definition of the concept of "creativity", every science interprets it differently. 
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The article presents two approaches to creativity: elitist and egalitarian, 
which differ significantly from one another. The first approach treats creativity 
as being inherent to a small number of people, while the second approach treats 
creativity as a feature which is typical for every person’s character. The author 
tries to answer the question: What is happening in practice and whether children 
are really able to reveal their creativity in school? The assessment of creative 
schools and its role in development for children’s' creativity is an interesting fact 
for native education and practice from foreign scientists' point of view. 

Creativity plays an important role in teaching children. More and more 
representatives of education pay attention to creativity of students and their 
participation in the creative processes. In practice, though, it looks completely 
different. The lack of sufficient knowledge of teachers does not contribute to 
the development of creative abilities and cognitive processes in terms of 
creativity, forms and methods that need to be applied while working with 
children. Creative students are demanding, with non-standard solutions and 
ideas. That is why, the success of schools as creative institution depends on the 
close interaction between students and teachers. 

Key words: creativity, creative approach, school, student, development, 
potential. 
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КОМПОНЕНТИ БІЛІНГВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 
В умовах глобальної інтеграції культур різних країн, зростаючої 

мобільності населення всього світу, розширення сфери зайнятості, 
особистих і ділових контактів із зарубіжними партнерами знання 
іноземної мови стає життєвою необхідністю, яка ставить перед 
педагогікою нові проблеми, пов’язані з формуванням білінгвальної 
культури особистості сучасного фахівця, оскільки саме педагог стає 
ключовою фігурою в перехідні періоди розвитку суспільства, фактором 
національної безпеки, становлення світогляду підростаючого покоління. 
Вищезазначені тенденції підвищують вимоги до іншомовної освіти та 
виховання вчителя іноземної мови, визначають його смислові 
пріоритети: підтримку культурного і мовного різноманіття суспільства, 
розвиток здібностей його громадян до продуктивної взаємодії з іншими 



 

 57

лінгвокультурами; розуміння і прийняття різноманіття і відмінностей 
культур. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми, і на які спирається автор. 

Сучасними науконцями вивчені проблеми впливу рідної мови під 
час навчання другої, іноземної, механізми зміни однієї мови на іншу в 
умовах білінгвізму, основи навчання іноземної мови в умовах 
білінгвізму, способи оцінки білінгвальної комунікативної компетенції у 
студентів педагогічних вузів, залежність білінгвізму від умов засвоєння 
мови. Розкриваючи нові виховні можливості білінгвізму, методів і 
засобів формування окремих компонентів білінгвальної культури 
особистості присвячені праці В. Авроріна, У. Вайнраха, Є. Вєнєвцевої, 
М. Михайлова, Н. Протченка, С. Трєскова, Л. Щерби та інших. 

Формуванню окремих компонентів білінгвальної культури 
особистості виявленню умов, методів і засобів присвятили свої роботи 
М. Баришніков, Ю. Дешерев, М. Дячков, Р. Міньяр-Белореве, 
М. Певзнер, М. Фомін, P. Шерайзіна, І. Алексашенкова, У. Маккі, 
І. Петухова, А. Тимофєєв, А. Ширін, C. Шубін, В. Ламберт, Д. Хавелка, 
С. Кросбі, В. Буцкам, И. Чріст, M. Ернст, С. Ервін, Ч. Осгуд, Д. Хорн, 
Н. Маш, Н. Мюхельман, E. Отен, E. Зьормен, Ф. Велер, Х. Вуд та ін. 

Проте в цих дослідженням відсутній цілісний підхід до виховання 
білінгвальні культури особистості майбутнього педагога – вчителя 
іноземної мови у вищому педагічному навчальному закладі як 
полікультрного інтерсоціального процесу який бузується на принципах 
діалогу культур, духовності, інтегративності, комунікативної 
спрямованості, що обумовлює актуальність дослідження.  

Метою статті є виокремлення структурних компонентів 
білінгвальної культури у майбутніх вчителів іноземної мови. 

Грунтуючись на визначенні поняття білінгвальної культури як 
інтеграційного особистісного утворення, що є компонентом загальної 
культури особистості студента і характеризується сформованістю таких 
складових як: усвідомлення себе як суб’єкта двох культур, соцікультурної 
толерантності, міжкультурної комунікативної компетенції; 
комунікативних умінь, що реалізуються в професійно орієнтованих 
ситуаціях спілкування та культуротворчої діяльності, ми досліджували 
проблему формування білінгвальної особистості з точки зору педагогічної 
науки, розглядаючи в якості педагогічних аспектів наукові підходи, 
принципи, засоби та методи, які сприяють формуванню білінгвальної 
культури особистості майбутнього вчителя іноземної мови в цілісному 
освітньому процесі вищого педагогічного навчального закладу [4]. 

Для визначення компонентів в структурі білігвальної культури ми 
спиралися на теоретичне положення про те, що в основі формування 
білінгвальної культури майбутнього педагога лежить полікультурна 
освіта, як процес, що дозволяє глибше вивчити і усвідомити різноманіття 
народів і культур, побачити в цьому різноманітті загальне, особливе і 
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одиничне; повноцінне освоєння своєї культури передбачає освоєння 
інших культур в порівнянні, діалозі, полілозі і підготувати не тільки 
високоосвіченого, компетентного фахівця, але й виховану особистість з 
високим рівнем культури, ціннісної свідомості, творчої активності, 
здатної до міжкультурної комунікації, толерантної до інших носіїв мови 
та їх культури. 

Важливим також для розробки компонентів білінгвальної культури є 
визначення поняття «білінгвальної особистості», яка характеризується 
певним ступенем володіння двома мовами, необхідним для здійснення 
комунікації на обох мовах; сформованістю міжкультурної комунікативної 
компетенції, білінгвальною мовною свідомістю, що включає білінгвальний 
предметний код і мовну картину світу двох народів [3]. 

У науках про мову білінгвізм – це явище, яке представляє 
неабиякий інтерес для філософії, психології, етнолінгвістики, 
етнопсихології, соціології, фізіології (функції центральної нервової 
системи), а також для багатьох інших галузей науки. Якщо за основу 
лінгвістичної науки брати мову, як об’єкт дослідження та як засіб 
спілкування, то видається необхідним надати визначення об’єкту 
дослідження, тобто мови. Мова – найважливіший засіб людського 
спілкування, нерозривно пов’язане з мисленням; є соціальним засобом 
зберігання і передачі інформації, одним із засобів управління 
поведінкою, що реалізується в мові [8]. 

Виходячи з визначення поняття «білінгвальна культура вчителя 
іноземної мови» як інтеграційного особистісного утворення, що є 
компонентом загальної культури особистості студента і характеризується 
гармонійним поєднанням білінгвальної свідомості, толерантності по 
відношенню до носіїв мови і їх культурі; сформованою міжкультурною 
комунікативною компетенцією; розвивненою самооцінкою як суб’єкта 
двох культур; сформованістю комунікативних умінь, що реалізуються в 
професійно орієнтованих ситуаціях спілкування – виокремлюємо 
компоненти білінгвальної культури майбутнього вчителя іноземної мови: 
пізнавально-світоглядний, емоційно-ціннісний, комунікативний, 
рефлексивно-діяльнісний, художньо-естетичний. 

Зупинимося докладніше на кожній з цих складових. Оволодіння 
білінгвальною культурою завжди пов’язане із процесом спадкування ідей, 
передачі знань, наступності цінностей різних епох і поколінь. Пізнавально-
світоглядний компонент припускає оволодіння й передачу накопичених 
систематизованих мовних та соціокультурних знань, які є основою 
білінгвальної свідомості, цілісного світогляду, що формується, також 
виступають смислоутворюючим чинником, який визначає дії сучасної 
людини, а також координує її систему цінностей. Ця сукупність засвоєних 
соціолінгвістичних та соціокультурних знань, загальнолюдських 
цінностей, норм, ідеалів, традицій є освітнім результатом пізнавального 
процесу, відбитим у білінгвальній культурі особистості. До 
соціокультурних знань ми відносимо знання про матеріальну й духовну 
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культуру тієї або іншої цивілізації в контексті світової культури, знання 
філософії, історії, літератури, історії релігії, культурології, мистецтва, 
іноземних мов, а також знання про основні цінності й досягненнях 
національної й світової культури. До соціолінгвістичних знань відносимо 
уявлення про етичні та моральні норми поведінки, що існують в 
інокультурному соціумі, про моделі соціальних ситуацій, типові сценарії 
вззаємодії представників інших культур. 

Білінгвальна свідомість майбутнього вчителя іноземної мови, як 
усвідомлення себе суб’єктом двох культур, є важливою складовою 
білінгвальної культури особистості, адже вивчення іноземної мови 
безпосередньо впливає на зміст свідомості суб’єкта. Це відбувається у 
таких аспектах: освоєння людиною іншої мови призводить до змін у 
системі  власної мовної свідомості, або мовної картини світу, яка до цих 
пір функціонувала в контексті однієї лише рідної мови; і другий аспект: 
якісно змінюючи мовну картину світу індивіда, нова мова безпосередньо 
впливає і на загальну картину світу в когнітивній сфері особистості. 
Адже мислення і свідомість людини детерміновані мовою, на якій вона 
говорить.  

Емоційно-ціннісний компонент білінгвальної культури т пов’язаний 
із цінностями, світоглядом, моральністю, соціальними стандартами 
поведінки людину в соціумі. Самовизначення людини в культурі можливо 
тільки на основі ціннісних відносин. Сучасна аксіологія розглядає цінності 
як елемент структури особистості, чинника детермінації й регулювання 
мотивації до дії, зв’язує їх з можливістю реалізації сутнісних сил людину, 
спрямованих на моральне вдосконалювання. 

Емоційно-ціннісний компонент білінгвальної культури 
майбутнього вчителя іноземної мови містить таке поняття як 
«соціокультурна толерантність». Взагалі поняття «толерантність» можна 
розглядати, як міждисциплінарний феномен, визначення сутності якого 
взаємопов’язані і взаємозумовлені. З погляду досліджень філософії, 
толерантність є фактором культури; за визначенням соціологів, 
важливим критерієм толерантності є її реалізація в міжособистісних і 
соціокультурних відносинах; у філології – толерантність є 
характеристикою взаємовідносин суб’єктів у спілкуванні, а з погляду 
психології вона є комплексною інтегральною характеристикою 
особистості, що проявляється в поведінці та у вчинках людини. 
Педагогічна наука харатеризує толерантність, як вираження активної 
моральної позиції, яка спрямована на взаємодію, співпрацю, 
взаєморозуміння з іншими людьми і проявляється як «краса людського 
вчинку». Тобто більшість дослідників визначають поняття 
«толерантність» як інтегративну якість особистості, яка характеризується 
психологічною стійкістю, здатністю позитивного сприйняття та 
оцінювання думки людей та відповідної дії по відношенню до них, що 
реалізується в міжособистісних відносинах і проявляється як терпимість 
до різного роду відмінностей: чужої думки, поглядів, мови, поведінки. 
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Наступним компонентомв структурі білінгвальної культури 
майбутнього педагога є комунікативний, який репрезентує міжкультурну 
комунікативну компетенцію, що визначається здатністю особистості 
користуватися іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування 
як у повсякденному житті так і під час ділових стосунків, вона є засобом 
пізнання світу і популяризації своєї культури. Міжкультурна 
комунікативна компетенція майбутніх вчителяів іноземної мови містить: 
професійно значущі якості особистості педагога такі як відвертість, 
міжкультурна спостережливість, усвідомлення оригінальності 
іншомовної культури, прийняття її ідей і цінностей, позитивне ставлення 
до носіїв іншомовної культури, що проявляється в емпатії і 
толерантності; культурологічні знання, знання національної системи 
цінностей, особливості етнопсихології та менталітету, соціокультурні 
домінінти країни мови, що вивчається, устрій повсякденного життя і 
побуту, соціальні традицій і норми спілкування; уміння ідентифікувати, 
аналізувати і порівнювати явища іншомовної і рідної культур, розуміти 
культуру країни мови, що вивчається, і її представників їх спосіб 
мислення, позиції, комунікативну поведінку (спосіб життя, особливості 
сприйняття і діяльності); розпізнавати лексичні одиниці з національно-
культурним компонентом: розпізнавати культурологічну інформацію в 
аспектах міжкультурного професійно-ділового спілкування, вибирати 
прийнятний стиль мовної і немовної поведінки, адекватно 
використовувати фонові знання в процесі міжкультурної комунікації для 
досягнення взаєморозуміння в ситуаціях міжкультурного ділового 
спілкування [10]. 

Засвоєння і розвиток білінгвальної культури особисості 
відбувається в процесі активної діяльності людини й нерозривно 
пов’язано із процесами осмислення, усвідомлення, а отже формування 
власного особистісного ціннісного ставлення до мовних знання й 
культурі, власній діяльності, тобто із процесом рефлексії. Професійно 
значущіми якостями особистості педагога з розвиненою білінгвальною 
культурою є саморефлексія та самооцінка, які, як відомо, істотно 
впливають на упевненість майбутнього спеціаліста педагогічного 
профілю у собі, уміння побачити перспективу свого розвитку і активно 
включитися в сферу професійної діяльності і міжособистісного 
спілкування. Відомо, що в процесі розвитку картини світу відбувається 
переоцінення цінностей людини, змінюється її погляд на власний 
розвиток, культуру, своє місце в культурі, тобто змінюється її 
самооцінка. Тому наступним важливим компонентом білінгвальної 
культури визначаємо рефлексивний. Об’єктивна і стійка самооцінка, що 
відбувається завдяки рефлексії, знаходиться в основі формування таких 
якостей особистості майбутнього вчителя іноземної мови як 
відповідальність, ініціативність, емоційна врівноваженість, упевненість в 
собі, здатність контролювати свої емоційні прояви, творчо вирішувати 
педагогічні завдання тощо. Адже, за даними психологів, зокрема 
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Л. Божович [2], правильне формування самооцінки є одним з найважливіших 
чинників розвитку особистості. Саме, стійка позитивна самооцінка 
формується під впливом як власної діяльності людини і власної оцінки її 
результатів, так і оцінки з боку тих, хто її оточують. 

Формування самооцінки майбутньго вчителя іноземної мови з 
розвиненою білінгвальною культурою відбувається у взаємозв’язку з 
розвитком усіх її компонентів: білінгвальної свідомості, педагогічної 
толерантності, міжкультурної комунікативної компетенції та 
соціокультурної діяльності. Цей процес відбувається в контексті ідей 
формування особистості суб’єкта діалогу культур відповідно до яких 
сприйняття студентами – майбутніми педагогами культури країни мови, 
яку вивчають, проходить три стадії: етноцентрізм, культурне 
самовизначення і особистість суб’єкта діалогу культур. 

Одним з компонентів білнгвальної культури майбутньго вчителя 
іноземної мови є художньо-естетичний. Він розуміється як 
індивідуальний художньо-естетичний досвід, зумовлений естетичним 
ставленням особистості до навколишнього середовища, людей, мови; 
виникненням високих художніх потреб у мистецтві і сформований 
переважно під його безпосереднім впливом. правомірно вважається 
одним із провідних засобів розвитку «людського в людині» 

Вчитель іноземної мови з розвиненою білінгвальною культурою, 
володіє двома мовними системами, що взаємодіють відповідно до двох 
різних культур з їх ціностями та традиціями; це дозволяє йому 
здійснювати міжкультурну комунікацію як «адекватне взаєморозуміння 
двох учасників комунікативного акту, які належать до різних 
національних культур» [6]. Володіння мовою мистецтва, тобто 
художньою, характеризує ступінь сформованості художньо-естетичного 
потенціалу особистості. Розвинена здатність адекватно сприймати 
відображувану мистецтвом життя (або творити мистецтво) дозволяє 
людині цілісно освоювати навколишню дійсність, розбудовувати свій 
внутрішній духовний світ у гармонічній єдності основних особистісних 
потенціалів: пізнавального, творчого, ціннісно-орієнтованого, 
комунікативного й художньо-естетичного. Тому розвиваючи 
білінгвальну культури особистості під час вивчення іноземної мови, 
необхідно розуміти, як культура проявляється в поведінці, традиціях, 
соціокультрній діяльності. 

Отже вирішуючи питання формування білінгвальної культури у 
майбутніх педагогів, слід насамперед, виховувати у студентів – 
майбутніх вчителів іноземної мови повагу та інтерес до культури іншого 
народу, уміння давати об’єктивну оцінку явищам культури іншого 
народу, заохочувати студентів дізнатися якомога більше про країну мови, 
що вивчається, враховуючи при цьому можливості взаємного збагачення 
культур. Лише в цьому випадку можна буде говорити про діалог культур 
в широкому сенсі цього слова, який передбачає взаєморозуміння і 
взаємозбагачення. Студенти повинні розуміти, що знати іноземну мову і 
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правильно користуватися нею можна, лише пізнаючи світ людей, які 
говорять на цій мові. Звідси, педагогічний аспект визначення змісту і 
структурних компонентів білнгвальної культури майбутнього вчителя 
іноземної мови полягає у визначенні умов і чинників, які сприятимуть 
розвитку студентів педагогогічних вишів як білінгвальної та 
бікультурної особистості: стимулювання активності, самостійності, 
внутрішньої свободи людини; використання рефлексії в процесі 
особистісного і професійного становлення і розвитку особистості 
студента; проектування і організація освітнього процесу на основі 
діалогу культур, особистісних і професійних цінностей, визначених 
гуманістичною і творчою парадигмами; широке використання в 
освітньому процесі творчого підходу.  
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Дьоміна В. В. Компоненти білінгвальної культури майбутнього 

вчителя іноземної мови 
Розкрито поняття білінгвізм, білінгвальна культура спілкування та 

її особливості, установлено її змістові характеристики та взаємозв’язок. 
Обґрунтовано визначення білінгвізму як компонента загальної культури 
спілкування майбутнього вчителя, потрібного для обміну інформацією та 
досвідом між представниками білінгвокультур засобами рідної та 
іноземної мов. Визначена специфіка професійної підготовки майбутніх 
учителів іноземної мови, яка полягає в необхідності білінгвального 
спілкування, результативність якого залежить від рівня оволодіння 
комунікативно-мовними уміннями та здатності організувати мовну 
взаємодію.  

Ключові слова: білінгвізм, білінгвальне спілкування, білінгвальна 
культура спілкування, культура, майбутні вчителі іноземної мови, 
педагогіка. 

 
Демина В. В. Компоненты билингвальной культуры будущего 

учителя иностранного языка 
Раскрывается понятие билингвизм, билингвального культура 

общения и ее особенности, установлена ее содержательные 
характеристики и взаимосвязь. Обосновано определение билингвизма 
как компонента общей культуры общения будущего учителя, 
необходимого для обмена информацией и опытом между 
представителями билингвокультур средствами родного и иностранного 
языков. Определена специфика профессиональной подготовки будущих 
учителей иностранного языка, которая заключается в необходимости 
билингвального общения, результативность которого зависит от уровня 
овладения коммуникативно-речевыми умениями и способностью 
организовать речевое взаимодействие.  

Ключевые слова: билингвизм, билингвальное общение, 
билингвальная культура общения, культура, будущие учителя 
иностранного языка, педагогика. 

 
Demina V. The Components of the Bilingual Culture of the Future 

Teacher of a Foreign Language 
Processes are globalization of cultures of different countries, expansion 

of circle of commonunication of future teachers, exchange, emigration of 
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population, scientifically-labour experience with the transmitters of other 
cultures predetermine the necessity of study of foreign languages. Puts these 
changes before scientists new pedagogical tasks that is related to forming of  
culture of commonunication for the future teachers of foreign language. In the 
offered article a concept is exposed bilingualism, bilingual culture of 
commonunication and her feature, semantic descriptions and 
intercommunication are set. The specific of professional preparation of future 
teachers of foreign language consists in the necessity of realization of bilingual 
commonunication, effectiveness of that depends on the level of capture and 
ability to organize language co-operation communicative-language abilities 

Key words: bilingualism, bilingual commonunication, bilingual culture 
of commonunication, culture, future teachers of foreign language, pedagogics.  
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МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ  
НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 
Важко переоцінити значимість для пізнавального розвитку і 

виховання людини вивчення малої батьківщини, її природи, історії, 
культурних пам’яток, духовних цінностей народу. В. Сухомлинський 
писав: «У світі є країни, де природа яскравіше наших полів і лугів, але 
рідна краса повинна стати для наших дітей найдорожчою» [1, с. 223]. 
Природа є потужним фактором виховання поваги й любові до своєї 
Батьківщини, могутнім засобом виховання в дітей ціннісних ставлень, 
моральних якостей, насамперед національної свідомості [2]. 

Вивчення народних традицій, історії, культури, природи свого краю 
в початковій школі відбувається на основі краєзнавчого матеріалу, який 
використовує вчитель на уроках читання, образотворчого мистецтва, 
музики, праці, природознавства. Використання такого матеріалу робить 
урок цікавим, захоплюючим та підвищує його ефективність.  

Про необхідність широкого використання місцевого матеріалу в 
процесі навчання і виховання писали у ХVII ст. Я. Коменський, у ХVIII – 
IX ст. – Ж. Ж. Руссо, Г. Песталоцці, А. Дістервег та інші відомі педагоги. 
Особливу роль краєзнавчій діяльності у навчально-виховному процесі 
відводили К. Ушинський, Г. Сковорода, Н. Вессель, П. Каптеров, 
С. Русова, А. Макаренко, В. Сухомлинський, М. Стельмахович та ін. 
Інтерес до шкільного краєзнавства виявляли В. Бендюк, Л. Гомля, 
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С. Захаров, М. Крачило, Л. Кушнир, М. Матішак, Н. Рудницька, 
О. Тімець та ін. Особливості використання краєзнавчого матеріалу з 
природознавства у початковій школі відображені у працях Г. Аквилевої, 
Т. Байбари, Н. Стаднік, О. Оприщенко, А. Отрощенко, Т. Олексенко, 
В. Танської та ін. 

Освітня галузь «Природознавство» не є краєзнавчою, проте вона 
включає різні напрями краєзнавчої роботи, багато тем, які доцільно 
доповнювати краєзнавчими відомостями [3]. 

Мета статті – показати, що активне використання краєзнавчого 
матеріалу на уроках природознавства у початковій школі формує 
патріотичну свідомість молодшого школяра, інтерес до пізнання 
навколишнього світу, історії рідного краю, особливостей природи. 

Сьогодні краєзнавство стало дуже гострою і актуальною темою в 
освіті, оскільки вважається важливим засобом виховання моральності, 
громадянськості, патріотизму. Краєзнавчий матеріал – найкраще 
унаочнення під час вивчення переважної більшості тем з 
природознавства та громадянської освіти в 3-4 класах. Метою 
використання краєзнавчого матеріалу на уроках природознавства в 
початкових класах є формування цілісних знань про рідний край, 
розвиток творчих і дослідницьких умінь, виховання любові і поваги до 
історичної і літературної спадщини рідного краю.  

У 1 класі ознайомлення з краєзнавчим матеріалом відбувається 
епізодично, бо програма з природознавства для 1-го класу передбачає 
лише організацію позакласної краєзнавчої роботи з метою простежити 
зміни природних умов за порами року (осінні, зимові й весняні екскурсії, 
літні завдання зі збору краєзнавчого матеріалу, спостереження за 
природними процесами і господарською діяльністю людини, елементарні 
фенологічні спостереження тощо). Основна роль у цьому процесі 
надається вчителю. Він добирає місцевий матеріал, сам його розповідає, 
зачитує цікаві відомості, показує ілюстрації. Чим дорослішими стають 
діти, тим активнішою має бути їхня краєзнавча діяльність. Учитель може 
доручати учням класів добирати цікавий матеріал до тієї чи іншої теми, що 
буде навчатися, виступати з короткими повідомленнями перед класом. 

Ознайомлюючи учнів з рослинним і тваринним світом у 2 класі слід 
використовувати матеріал фенологічних спостережень, а також відомості 
про рослинний та тваринний світ своєї місцевості. Під час вивчення теми 
«Де ти живеш» (2 клас) доцільно використовувати легенди про 
походження назви міста чи села, розповіді про історичні пам’ятки 
рідного краю.  

У 3 класі, вивчаючи тему «Культура рідного краю» можна 
розповісти учням про пам’ятки споруди рідного краю, відвідати музеї, у 
яких можна дізнатися про історичну та культурну спадщину рідного 
краю. Познайомити учнів з місцевими підприємствами та з продукцією, 
яку на них виготовляють, можна під час вивчення у 3 класі теми 
«Господарська діяльність людей у деяких містах». Під час вивчення теми 
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«Вода» у 3 класі дітям цікаво буде дізнатись про місцеві джерела води та 
легенди, які з ними пов’язані. 

У 4-му класі значно підсилюється краєзнавчий зміст 
природознавства. Весь зібраний краєзнавчий матеріал можна повноцінно 
використати, вивчаючи тему «Рідний край на території України». 
Четвертокласники знайомляться з деякими особливостями орієнтування на 
місцевості, вивчають загальні риси будови поверхні своєї місцевості, 
отримують відомості про погоду, внутрішні води, рослинний і тваринний 
світ своєї місцевості. Школярі вже мають елементарні уявлення про 
природу і природні багатства рідного краю, турботу держави про 
раціональне використання природних ресурсів і охорону природи. Під час 
вивчення тем «Наша Батьківщина на карті і глобусі» і «Різноманіття 
природи нашої Батьківщини» використовуються краєзнавчі знання учнів, 
поглиблюється і розширюється поняття «рідний край». Четвертокласники 
закріплюють отримані краєзнавчі знання, збагачуються новими знаннями, 
уміннями й навичками краєзнавчого характеру [4]. 

Працюючи над краєзнавчим матеріалом і використовуючи його на 
уроках, важливо дотримуватися певних принципів:  

 систематичність; 
 доступність; 
 наочність; 
 різноманітність матеріалу; 
 зв’язок матеріалу в навчально-виховній роботі;  
 взаємозв’язок місцевого і загального історичного, географічного 

та літературного матеріалу. 
Ознайомлення з краєзнавчим матеріалом найкраще проводити під 

час практичних занять. На практичних заняттях учні проводять 
фенологічні спостереження за погодою своєї місцевості, розглядають 
зразки рослин рідного краю, корисних копалин, спостерігають за 
тваринами рідного краю, активно приймають участь у заходах щодо 
збереження природи. 

Для молодших школярів доступна така форма краєзнавчих 
досліджень як польовий екологічний практикум. Учні освоюють 
методику проведення досліджень в міській екосистемі, вчаться давати 
оціночні судження за результатами цих досліджень. Практикум може 
включати в себе наступні теми для моніторингу: «Оцінка екологічної 
якості води», «Оцінка екологічної якості повітря», «Оцінка екологічної 
якості ґрунту», «Живі організми як показники стану міського 
середовища». Головним видом діяльності є самостійна діяльність 
школярів, пов’язана з вимірюванням, спостереженням, моделюванням 
процесів у навколишньому середовищі. Молодшими школярами 
проводяться моніторингові дослідження: визначення ступеня 
забруднення повітря в районі школи, а також в найближчому парку [5].  

Однією з найулюбленіших учнями форм краєзнавчої роботи є 
екскурсія. Вона передбачає вивчення місцевих об’єктів в їхньому 
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природному середовищі. Такими є екскурсії до історичних памűятників і 
пам’ятних місць рідного міста (села). Дещо іншої характеру є екскурсії в 
краєзнавчі музеї, де експонати спеціально підібрані і виставлені з 
урахуванням їх наукової цінності, ідейно-політичного характеру, 
педагогічного значення і періодизації, прийнятої в історичній науці. 

Педагогічне значення екскурсій дуже велике. По-перше, вони 
дають можливість учням знайомитися з історико-краєзнавчими 
об’єктами в їх природних умовах. По-друге, в педагогічному сенсі 
екскурсія дуже продуктивна, так як предметна і конкретна. На екскурсії 
вчитель має можливість події минулого безпосередньо пов’язати з 
конкретними історичними пам’ятниками, що допомагає учням створити 
більш вірні уявлення про далеке минуле. Екскурсія допомагає школярам 
стати як би сучасниками історичних подій минулого. По-третє, екскурсії 
завжди викликають у школярів підвищений інтерес. Краєзнавчі екскурсії 
можна умовно розділити на кілька типів: 

1) вступні екскурсії, вони передують вивченню навчального 
матеріалу на уроці. Такі екскурсії проводяться з метою накопичення 
фактичного матеріалу для самостійних теоретичних узагальнень і 
висновків загальноісторичного характеру на наступних уроках; 

2) екскурсії, які є продовженням вивчення матеріалу на уроці. 
Отримані в результаті цих екскурсій відомості конкретизують 
навчальний матеріал, роблять його предметним; 

3) екскурсії, метою яких є поглиблення, закріплення і узагальнення 
загальноісторичного матеріалу на базі речових та письмових історичних 
пам’яток. Такі екскурсії проводяться тоді, коли вивчена тема має 
складний або важливий матеріал; 

4) екскурсії, що проводяться з метою встановлення зв’язку 
матеріалу, викладеного в підручнику, з сучасністю [6]. 

Після проведення екскурсії вчителю необхідно провести усний або 
письмовий облік знань. До усного обліку відносяться: опитування на 
уроці, індивідуальна бесіда з учнями, заслуховування повідомлень і 
доповідей учнів, з якими вони виступають на уроках і на позакласних 
заходах. Письмовий облік знань проводиться у формі анкет і творів. 
Формою виявлення результатів екскурсії також може бути випуск 
бюлетеня, стіннівки із замальовками, фотографіями, короткими описами 
експонатів, екскурсійних об’єктів. 

У краєзнавчій роботі на уроках природознавства можна 
використовувати метод проектів. Проектування передбачає створення 
учнями навчальних проектів, під якими ми розуміємо особистий чи 
колективний продукт спеціально організованої дослідно-творчої 
діяльності, в основі якої лежить суб’єкт-суб’єктна взаємодія учасників 
педагогічного процесу. Проекти можуть здійснюватись учнями як 
протягом одного уроку (мікропроекти), так і протягом тижня, семестру, 
або, навіть, навчального року (макропроекти) [7, с. 75]. Використовуючи 
цей метод, вчитель стає організатором дослідницької діяльності учнів, 
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спрямованої на збір, вивчення, аналіз, а потім презентацію матеріалів до 
обраної теми. Тему учні можуть вибрати самі: «Я і моя сім’я», «Моє 
рідне місто», «Рослини нашого краю» та ін. 

До участі у підготовці проектів, проведенні свят необхідно залучати 
батьків. Вони допомагають дітям знайти та оформити потрібний матеріал, 
підготувати презентацію, оформити стіннівки тощо. Залучення батьків до 
такої роботи сприяє формуванню дбайливого ставлення до традицій і 
збереженню сімейних зв’язків, поліпшенню відносин між поколіннями. 

Успішність краєзнавчої роботи в початковій школі багато в чому 
залежать від зацікавленості самого вчителя і від того, як він зуміє 
зацікавити своїх учнів. Учитель повинен добре знати свій край (область, 
регіон), систематично його вивчати і володіти знаннями краєзнавчої 
роботи з молодшими школярами. Займаючись краєзнавчою роботою з 
учнями, вчитель в першу чергу підвищує свій інтелектуальний рівень і 
глибше опановує професійну компетенцію. 

Отже, підводячи підсумок можна зазначити, що використання 
краєзнавчого матеріалу на уроках природознавства в початковій школі є 
актуальним і перспективним. Ефективність введення краєзнавчого 
матеріалу в початкових класах вимагає пошуку шляхів інтеграції 
навчального процесу, пошуку спільних позицій кількох предметів, таких 
як «Я у світі», читання, образотворче мистецтво, музика, трудове 
навчання. Освітня галузь «Природознавство» синтезувала і об’єднала всі 
ці предмети. 

Спираючись на конкретні знання про рідний край, учні не тільки 
розширюють свої уявлення про досліджувані поняття, певні наукові 
закономірності, а й вчаться любити природу, бачити її красу.  

 
Список використаної літератури 

1. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. 
– К. : Рад. шк., 1972. – 243 с. 2. Про Стратегію національно-
патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/48106/. – Назва з екрана. – Дата 
звернення: 23.02.17. 3. Матішак М. Використання елементів 
краєзнавства на уроках в початковій школі [Електронний ресурс] / 
Маріанна Матішак – Режим доступу: http://diplomba.ru/work/102977. – 
Назва з екрана. – Дата звернення 10.11.17. 4. Ляшенко Н. Г. 
Використання краєзнавчого матеріалу у школі І ступеня [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://divovo.in.ua/vikoristannya-
krayeznavchogo-materialu-u-shkoli-i-stupenya-sta.html. – Назва з екрана. – 
Дата звернення 9.11.17. 5. Разнообразие форм организации 
краеведческой работы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://lektsia.com/2x72c3.html. – Название с экрана. – Дата обращения 
10.11.17. 6. Анискина В. А. Формы краеведческой работы в начальной 
школе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 



 

 69

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2012/07/24/doklad-formy-
kraevedcheskoy-raboty-v-nachalnoy-shkole. – Название с экрана. – Дата 
обращения 10.11.17. 7. Методика викладання освітньої галузі «Людина і 
світ» : навч. посіб. / авт. та уклад. О. О. Ліннік. – Луганськ : Держ. закл. 
«Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – 239 c.  

 
Єпіхіна М. А. Методичний супровід краєзнавчої роботи на 

уроках природознавства в початковій школі 
У статті обгрунтовано значимість краєзнавчої роботи у навчально-

виховному процесі в учнів початкової школи, визначається роль 
краєзнавства у формуванні патріотизму молодших школярів. На основі 
ретроспективного аналізу педагогічної літератури встановлено, що роль 
краєзнавства високо оцінювалась у класичній педагогіці. Подано аналіз 
останніх досліджень і публікацій, які присвячені особливостям 
використання краєзнавчого матеріалу з природознавства у початковій 
школі. Автором статті проаналізована програма навчального предмета 
«Природознавство» (1-4 класи) щодо насичення її змісту краєзнавчим 
матеріалом. У статті подаються методичні рекомендації щодо використання 
краєзнавчого матеріалу на уроках природознавства. Представлені сучасні 
форми і методи краєзнавчої роботи в початковій школі. До них відносять 
практичні заняття, екскурсії, польовий екологічний практикум, метод 
проектів; визначені основні приципи краєзнавчої роботи.  

Ключові слова: краєзнавство, Батьківщина, історія, рідний край, 
природознавство. 

 
Епихина М. А. Методическое сопровождение краеведческой 

работы на уроках природоведения в начальной школе 
В статье обоснована значимость краеведческой работы в учебно-

воспитательном процессе у учащихся начальной школы, определяется 
роль краеведения в формировании патриотизма младших школьников. 
На основе ретроспективного анализа педагогической литературы 
установлено, что роль краеведения высоко оценивалась в классической 
педагогике. Представлен анализ последних исследований и публикаций, 
посвященных особенностям использования краеведческого материала по 
природоведению в начальной школе. Автором статьи проанализирована 
программа учебного предмета «Природоведение» (1-4 классы) по 
насыщению ее содержания краеведческим материалом. В статье 
подаются методические рекомендации по использованию краеведческого 
материала на уроках. Представлены современные формы и методы 
краеведческой работы в начальной школе. К ним относят практические 
занятия, экскурсии, полевой экологический практикум, метод проектов; 
определены основные приципы краеведческой работы. 

Ключевые слова: краеведение, Родина, история, родной край, 
природоведение. 
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Yepikhina M. Methodical Support of the Local Lore Work at the 
Natural Science Lessons at the Elementary School 

In the article the importance of the local lore work in the educational 
process of elementary school students is proved, and the role of the study of 
local lore in the formation of young pupil patriotism is determined. On the 
basis of a retrospective analysis of pedagogical literature, it was established 
that the role of the study of the local lore was highly appreciated in classical 
pedagogy. It is noted that the special role of local lore activity in the 
educational process was diverted by K. Ushynskyy, H. Skovoroda, N. Vessel, 
P. Kapterov, L. Rusova, A. Makarenko, V. Sukhomlynskyy, 
M. Stelmakhovych and others. The analysis of recent researches and 
publications devoted to the peculiarities of the use of ethnographic material 
from natural science at the elementary school is given. The author of the 
article analyzed the program of the subject “Natural Science” (grades 1-4) as 
to the saturation of its content with local lore material. In the article the 
methodical recommendations on the use of the local lore material at the 
lessons of natural science are given. Modern forms and methods of local lore 
work in elementary school are presented. These include practical classes, 
excursions, field environmental workshops, project-based learning; the basic 
principles of local lore work are determined. The necessity of involving 
parents in participation in projects preparation is substantiated. The author 
reveals the pedagogical significance of the most effective form of local lore 
work at the elementary school – excursions, defines its types. The emphasis is 
placed on the aspects of elementary teacher vocational training for local 
studies with young pupils. 

Key words: ethnography, motherland, history, native land, natural 
science. 
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УРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-
ПРОФЕСІЙНИХ ОРІЄНТИРІВ УЧНІВ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ГОТОВНОСТІ ОПТАНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО 
САМОВИЗНАЧЕННЯ 

 
Значні суспільно-економічні перетворення в країні зумовлюють 

потребу в нових підходах до створення сприятливих умов для успішної 
соціалізації сучасної молоді. Однією з важливих складових останньої є 
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адекватне професійне самовизначення оптантів. Так, в Національній 
стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року наголошується 
на необхідності створення умов для посилення професійної орієнтації та 
допрофільної підготовки, забезпечення профільного навчання, 
індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до їх 
особистісних потреб, інтересів і здібностей. 

Над проблемою забезпечення високого рівня готовності школярів до 
свідомого вибору професії працювало чимало дослідників. Психолого-
педагогічним основам підготовки молоді до професійного самовизначення 
присвятили праці Ю. Гільбух, О. Голомшток, Є. Клімов, М. Захаров, 
Г. Костюк, В. Моляко, Є. Павлютенков, В. Симоненко, С. Чистякова, 
Б. Федоришин, М. Янцур. Чимало сучасних українських науковців 
працюють над проблемою визначення оптимальних умов для формування 
готовності оптантів до вибору фаху. Зокрема, О. Пархоменко визначив 
сутність та структуру готовності старшокласників до вибору професій 
сфери підприємництва та сільського господарства, І. Мачуська дослідила 
рівень готовності до професійного самовизначення в учнів старшого 
шкільного віку, О. Вітвіцька визначила психологічні умови професійного 
самовизначення випускників середніх шкіл в процесі профконсультації, 
В. Рибалко розглянула специфіку проведення профорієнтаційної 
діяльності в умовах сучасного ринку праці тощо. Водночас, дослідниками 
недостатньо уваги приділено врахуванню основних тенденцій розвитку 
соціально-професійних орієнтацій самих оптантів при підготовці останніх 
до професійного самовизначення. Тож метою статті є аналіз динаміки 
формування позицій старшокласників щодо питань, пов’язаних з їхньою 
підготовкою до вибору певного професійного шляху. Основними 
завданнями є визначення особливостей розвитку соціально-професійних 
орієнтирів школярів, аналіз самооцінки оптантів власної обізнаності 
стосовно майбутнього фаху, виявлення напрямів самопідготовки учнів до 
майбутньої професійної діяльності тощо.  

За Є. Павлютенковим, психологічна готовність до праці передбачає 
свідомий вибір професії у відповідності до здібностей і можливостей. 
Практична готовність до праці – це наявність загальних та політехнічних 
знань про професії, загальнотрудові знання та вміння [3, с. 36]. 
О. Пархоменко виділяє кілька підходів до розгляду поняття готовності: 
функціонально-психологічний (ураховується стан психічних функцій 
людини), діяльнісний (наголошується готовність до тієї чи іншої 
діяльності: навчальної, спортивної, військової, трудової тощо), 
особистісний (поняття готовності визначене як певна характеристика або 
набір характеристик особистості) [4, с. 119]. І. Мачуська використовує 
такі критерії для визначення ступеня готовності учнів до вибору 
професії: когнітивний критерій (здатність до самоаналізу; здатність до 
аналізу професій наявність профінформаційних знань, адекватна 
самооцінка); мотиваційний критерій (сформованість ієрархії мотивів 
вибору професії; наявність стійкого інтересу до певної професії; 
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сформованість професійних намірів); практичний (наявність 
обґрунтованого особистого професійного плану та здійснення 
практичних заходів з його реалізації) [2, с. 303]. З точки зору Д. Сьюпера, 
визначальним чинником професійного зростання є Я-концепція 
особистості. Професія є виразником інтересів і здібностей людини в 
конкретний момент [1, с. 295]. А. Чернявська наводить такі п'ять 
основних параметрів професійної зрілості (готовності):автономність; 
інформованість про світ професій і вміння співвіднести інформацію із 
своїми особливостями; уміння приймати рішення; уміння планувати своє 
професійне життя; емоційне включення в ситуацію рішення [5, с. 10]. 

Отже високий рівень готовності оптантів до вибору професії 
передбачає сформованість в них активної позиції стосовно розв’язання 
проблем вибору професії та позитивного ставлення до праці, наявність 
обґрунтованої мотиваційної основи вибору фаху та професійного плану, 
який оптанти готові реалізувати, належний рівень інформованості про 
світ професій і обрану ними зокрема, про шляхи професіоналізації, 
наявність у школярів умінь та навичок роботи з професіографічними 
матеріалами, уміння зіставляти власні індивідуально-психологічні 
особливості з вимогами професій, розвивати в собі професійно важливі 
якості, відповідність обраної учнем професії його інтересам, здібностям, 
можливостям і соціальному запиту.  

У профорієнтаційній діяльності важливо враховувати рівень 
готовності до вибору фаху як кожного окремого оптанта, так й загальні 
тенденції формування соціально-професійних орієнтирів сучасних 
школярів. З метою аналізу особливостей професійного самовизначення 
учнівської молоді було проведено дослідження позицій старшокласників 
Тернопільської області стосовно проблеми вибору ними напряму 
професійного самоздійснення в 1999, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017 
роках, що дало змогу проаналізувати даний аспект у часовому розрізі.  

Насамперед проаналізуємо вибір фаху оптантами. Серед 
дев’ятикласників, найпопулярнішими є медичні спеціальності: від 8,6% у 
2014 р. до 15,3% у 1999 р. і професії юридичного напряму: від 4,8% у 
2017 р. до 12% у 2011 р. У 1999 р., окрім вищенаведених, чимало 
дев’ятикласників  прагнули опанувати фах підприємця і учителя, в 
2002 р. – програміста і перекладача, в 2005 р. – програміста і інженера, в 
2008 р. – програміста і менеджера, в 2011 р. – перукаря і учителя, в 
2014 р. – підприємця і учителя, в 2017 р. – програміста і автослюсаря. 
Частина дев’ятикласників, від 9,1% у 2014 р. до 18,7% у 1999 р. не 
змогли відповісти на запитання щодо обраної ними професії. 

Схожі результати отримані і при аналізі вибраних професій 
випускниками шкіл: у всі досліджувані періоди найчастіше фіксувалося 
бажання школярів опанувати фах медика: від 8,3% у 2011 р. до 14,6% у 
2017 р. Також чимало випускників шкіл орієнтувалося на професійну 
самореалізацію в юридичній сфері: від 5,4% у 2017 р. до 14,7% у 1999 р. 
У 1999 р., окрім вищенаведених, серед оптантів були популярними фах 
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програміста і учителя, в 2002 і 2005 роках – економіста, в 2008 р. – 
учителя і менеджера, в 2011 р. – економіста і учителя, в 2014 р. – 
економіста і програміста, в 2017 р. – програміста та економіста. Водночас 
певна частка випускників, від 10,5 % у 2002 р. до 19,2% у 2011 р. не 
визначилася з обраним фахом. 

Проаналізуємо мотиваційну основу професійного самовизначення 
школярів. При виборі фаху, дев’ятикласники у 1999 і 2002 роках 
найчастіше звертали увагу на належну оплату праці, наявність 
професійних інтересів і престижність майбутнього фаху. У 2005 р. трійка 
провідних мотивів виглядала так: потрібність, на думку респондентів, 
майбутньої професії, належна матеріальна винагорода за працю та 
комфортні умови роботи; у 2008 – наявність професійних інтересів та 
здібностей до обраного фаху і затребуваність на ринку праці; у 2011 р. – 
належна оплата праці, наявність професійних інтересів та прийнятні умови 
праці; в 2014 р. – наявність здібностей та професійних інтересів до 
професії, можливість вступати у взаємодію з людьми, в 2017 р. – наявність 
професійних інтересів, належна оплата праці та актуальність фаху.  

При виборі професії учні 11 класу найчастіше звертали увагу на 
відповідність професії інтересам (від 23,4% у 2011р. до 45,9% у 2008 р.) і 
належну оплату праці ( від 26% у 2011 р. до 58,1% у 2005 р.). У 2005 р. для 
випускників шкіл важливими причинами вибору фаху була можливість 
реалізувати потребу в спілкуванні під час здійснення професійної 
діяльності і затребуваність професії на ринку праці, у 2008 р. – належні 
умови праці і можливість взаємодіяти з людьми, в 2011 р. – потрібність 
професії і задоволення потреби в спілкуванні, в 2014 р. – належні умови 
праці і наявність відповідних здібностей, в 2017 р. – висока оплата праці, 
наявність професійних інтересів та сприятливих умов праці. 

Проаналізуємо відповіді оптантів щодо їхньої обізнаності про різні 
сторони обраної професії. Найбільша часка дев’ятикласників зазначила, 
що орієнтується в змісті майбутнього фаху: від 38,7% у 1999 р. до 65, 1% у 
2017 р. Також учні даного вікового періоду цікавилися умовами праці (від 
31,2% в 2014 р. до 49,2% у 2005 р.) і способами праці (від 31,3% в 1999 р. 
до 44% у 2011 р.). Значно менше учнів повідомили про свою обізнаність 
щодо перспектив професійного зростання і професійно важливих якостей. 

Аналіз відповідей випускників шкіл стосовно їхньої 
поінформованості про вибраний фах виявив такі тенденції: найчастіше 
оптанти вважають, що орієнтуються у змісті професії (41,2% у 2008 р. до 
67,3% у 2014 р.), перспективах професійного зростання: від 26% у 2011 р. 
до 46% у 2005 р. і оплаті праці: від 23,4% у 2011 р. до 42,6% у 1999 р. 
Найменше школярам відомо про професійні якості, необхідні для 
успішної діяльності за фахом.  

Проаналізуємо напрями самопідготовки оптантів до вибраного 
фаху. Найчастіше дев’ятикласники намагаються більше дізнатися про 
майбутніх фах: від 34,2% у 2005 році до 46,5% у 2011 р. Зафіксовано 
намагання певної частки учнів 9 класу здійснити професійні проби: від 
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21% у 2011 р. до 37,8% у 2005 р. Цікаво, що якщо про свою 
інформованість про необхідні для майбутнього фаху якості вказав лише 
кожен 8-10 оптант, то вже кожен 4 -5 дев’ятикласник (від 18,7% у 1999 р. 
до 24,2 % у 2017 р.) намагається сформувати в себе ПВЯ. Окремі учні 
зазначають, що заняття у відповідному гуртку дозволяє їм здійснювати 
підготовку до обраної професії.  

Основний напрям підготовки випускників шкіл до майбутньої 
професійної діяльності – це пошук інформації про майбутній фах (від 
28% у 1999 р. до 44,2% у 2005 р.: розпитування про нього батьків і 
знайомих, пошук інформації в Інтернеті, читання відповідної літератури 
тощо). Втім, як свідчать їхні відповіді на поставлені запитання, така 
форма пізнання світу професії не є ефективною. Доброю ознакою є 
прагнення школярів набувати практичних умінь і навичок з обраного 
фаху: таких зафіксовано від 26.8% у 2011 році до 40,3% у 2014 році. 
Кожен дев’ятий-десятий оптант зовсім не готується до майбутньої 
професійної діяльності: від 10,7% у 2011 році до 13,2% у 2005 році. 

Аналіз результатів дослідження соціально-професійних орієнтирів 
школярів дозволяє зробити певні висновки. Найпопулярнішими 
професіями серед старшокласників усіх досліджуваних часових періодів є 
спеціальності медичної, юридичної та економічної сфер. З кожним роком 
зростай кількість оптантів спрямованих на опанування професій ІТ сфері. 
Частина учнів, насамперед дівчат, зорієнтована на професію вчителя. 
Школярі, в переважній більшості, нехтують робітничими спеціальностями, 
хоча останні є найбільш затребувані на сучасному ринку праці. Водночас 
деякі оптанти зорієнтовані на професії реалістичного типу за 
класифікацією Дж. Голланда. Юнаки, серед обраних, називають фах водія, 
автомеханіка, спеціальності будівельної сфери, а дівчата – перукаря, 
кухаря тощо. Зауважимо, що кожен 5-10 старшокласник не міг 
визначитися з обраною професією, що свідчить про невисокий рівень 
їхньої готовності до професійного самовизначення. Мотиваційне ядро 
вибору професії старшокласниками складають такі чинники, як належна 
оплата праці, наявність відповідних професійних інтересів та здібностей, 
затребуваність фаху на ринку праці. Останні три мотиви складають основу 
так званої формули вибору професії (хочу-можу-треба), що свідчить про 
намагання оптантів урахувати вагомі чинники при виборі фаху, однак 
необхідні ґрунтовні профдіагностичні обстеження на предмет виявлення 
відповідності здібностей того чи іншого учня певному фаху. Водночас 
зіставлення переліку вибраних оптантами професій зі станом на сучасному 
ринку праці свідчить про те, що учні часто обирають спеціальності, що 
вже є «надлишковими» – зафіксовано чимало безробітних, які мають 
відповідний диплом. У мотиваційну основу лише окремих учнів входять 
такі важливі чинники, як отримання інтелектуального задоволення під час 
праці чи можливість створювати продукцію власними руками. Загалом 
зафіксовано прагматичний підхід більшості учнів до вибору фаху: 
нехтуються романтичні і так звані широкі соціальні мотиви. Аналіз 
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відповідей респондентів щодо їхньої обізнаності стосовно вибраної 
професії свідчить про те, що найбільша частка оптантів вважають себе 
поінформованими про зміст праці. Цікаво, що учні 9 класів, частіше за 
випускників шкіл, повідомляють щодо своєї обізнаності про способи і 
умови праці, а останні – про перспективи зростання і оплату праці. 
Водночас переважна більшість і дев’ятикласників і випускників шкіл не 
орієнтуються у професійних якостях, що необхідні для опанування тією чи 
іншою професією, тож шкільним профконсультантам слід звернути на цей 
аспект особливу увагу. Загалом зафіксовано невисокий рівень обізнаності 
учнів щодо майбутньої професії – фактично по кожному показники не 
більше половини респондентів підтвердили наявність у них відповідних 
знань. Зважаючи на невисокий рівень обізнаності школярів щодо 
майбутнього фаху, природно, що велика частка оптантів намагається 
дізнатися більше інформації про обраний фах. Утім, як свідчать їхні 
відповіді на поставлені запитання, така форма пізнання світу професії не є 
ефективною. Доброю ознакою є прагнення школярів набувати практичних 
умінь і навичок з обраного фаху, але з віком ця тенденція дещо спадає. З 
віком зменшується й кількість учнів, які працюють у гуртках за профілем 
обраної спеціальності. Серед старшокласників велика частка тих, хто 
зовсім не готується до майбутньої професійної діяльності. Загалом 
зафіксовано широкий діапазон позицій старшокласників стосовно 
власного професійного самовизначення: від оптантів, які наполегливо 
шукають своє місце в світі професій, мають чіткий професійний план, 
обґрунтовану мотиваційну основу вибору фаху і активно готуються до 
професійного самоздійснення, до тих, хто байдуже ставиться до вибору 
напряму професійної діяльності і зовсім не займається розв’язанням 
питання вибору фаху. Тому в профорієнтаційній роботі слід враховувати 
як загальні тенденції у професіоналізації молоді так й позицію кожного 
оптанта зокрема. 

Урахування проаналізованої вище динаміки формування соціально-
професійних орієнтирів школярів у профорієнтаційній діяльності ЗОШ 
сприятиме підготовці учнів до свідомого, самостійного професійного 
самовизначення на належному рівні.  

Перспективи вбачаються в створенні ефективної моделі підготовки 
учнів до вибору професії, яка б ураховувала профорієнтаційній досвід 
попередніх поколінь, сучасні здобутки у царині профорієнтації і позиції 
самих школярів стосовно власного професійного самоздійснення.  
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Кавецький В. Є. Урахування особливостей розвитку соціально-

професійних орієнтирів учнів при забезпеченні готовності оптантів 
до професійного самовизначення 

В статті розглянуто динаміку становлення соціально-професійних 
позицій старшокласників загальноосвітніх шкіл. Наведено підходи до 
виділення компонентів готовності учнів до вибору фаху. В статті 
ретельно проаналізовано результати досліджень соціально-професійних 
орієнтирів учнів у 1999, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017 роках, що дало 
змогу простежити динаміку формування позицій учнів щодо питань, 
пов’язаних з вибором фаху. Виявлено низку професій, яким учні надають 
перевагу при плануванні свого професійного життя. Визначено частку 
оптантів, які не мають чіткого уявлення про своє професійне майбутнє. 
Досліджено провідні мотиви вибору фаху. Проаналізовано рівень 
обізнаності оптантів про ті чи інші сторони обраної професії. Вияснено 
напрями самопідготовки оптантів до професійного самоздійснення. 
Наголошено на необхідності враховувати при профорієнтаційній роботі 
як загальні тенденції у професіоналізації молоді, так й позицію кожного 
оптанта зокрема. 

Ключові слова: готовність до вибору професії, професійне 
самовизначення, соціально-професійні орієнтири школярів, мотиви 
вибору фаху. 

 
Кавецкий В. Е. Учет особенностей развития социально-

профессиональных ориентиров учащихся при обеспечении 
готовности оптантов к профессиональному самоопределению 

В статье рассмотрена динамика становления социально-
профессиональных позиций старшеклассников общеобразовательных 
школ. Приведены подходы к выделению компонентов готовности 
учащихся к выбору профессии. В статье тщательно проанализированы 
результаты исследований социально-профессиональных ориентиров 
учащихся в 1999, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017 годах, что позволило 
проследить динамику формирования позиций учеников по вопросам, 
связанным с выбором профессии. Выявлен ряд профессий, которых 
ученики предпочитают при планировании своей профессиональной 
жизни. Определена часть оптантов, которые не имеют четкого 
представления о своем профессиональном будущем. Исследованы 
ведущие мотивы выбора профессии. Проанализирован уровень 
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осведомленности оптантов о тех или иных сторонах выбранной 
профессии. Выяснено направления самоподготовки оптантов к 
профессиональной самореализации. Отмечена необходимость учитывать 
при профориентационной работе как общие тенденции в 
профессионализации молодежи, так и позицию каждого тестируемого в 
частности. 

Ключевые слова: готовность к выбору профессии, 
профессиональное самоопределение, социально-профессиональные 
ориентиры школьников, мотивы выбора профессии. 

 
Kavetskiy V. The Consideration of Development Peculiarities of 

Social and Professional Pupils’guide While Ensuring the Readiness of 
Optants for Professional Self-Determination 

The dynamics of formation of social and professional positions of high 
school pupils of secondary schools is considered in the article. The approaches 
to the selection of components of pupils’ readiness to the choice of a specialty 
are analyzed. The author's approach to determination the readiness of optants 
for the conscious choice of the direction of professional self-realization is 
given. It is stressed on the importance of incorporating the positions of the 
most optants as the main subjects of professional self-determination in the 
career - guidance work. The article carefully analyzes the research results of 
pupils 'social and professional orientations in 1999, 2002, 2005, 2008, 2011, 
2014, 2017, which allowed to trace the formation dynamics of pupils’ 
positions on issues related to the choice of specialty. A number of professions 
are identified in that form that pupils prefer when planning their professional 
life. The amount of optans who do not have a clear idea of their professional 
future is determined. The leading motives of choosing a specialty are explored. 
The level of awareness of the optants about those or other aspects of the 
chosen profession is analyzed and the emphasis is placed on the low level of 
orientation of the optans in the necessary personal qualities for successful 
professional self-realization. The directions of optants self-training for 
professional self-realization are determined, as well as the percentage of senior 
pupils who are not engaged in preparation for the choice of a specialty is 
determined. It is emphasized on the necessity to take into account the general 
tendencies in the professionalization of young people and the position of each 
optant in career - guidance work. 

Key words: readiness to the choice of a specialty, professional self-
determination, peculiarities of social and professional, motives of choosing a 
specialty. 

 
Стаття надійшла до редакції 11.09.2017 р. 
Прийнято до друку 24.11.2017 р. 
Рецензент – д.п.н., проф. Харченко С. Я. 
 
 



 

 78

УДК 317.011 
 
В. Т. Чепіга, І. В. Чепіга, С. М. Чугай 

 
ПЕРЕДБАЧУВАНА ТА ОЧІКУВАНА В ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ 

ТА НА ПЕДАГОГІЧНОМУ ПОЛІ ПОДІЯ ОБ’ЄКТИВНО 
ЗДІЙСНИЛАСЯ 

 
Педагогічна подія, очікувана роками, нарешті здійснилася. Ми 

маємо на увазі повну перебудову уроку в перших класах і загалом 
принципів нової школи фактично з нульової відмітки, що розпочалася в 
школах України з 1 вересня. У витоках оновлення стоїть Міністерство 
освіти і науки України та новий Міністр. Таку подію визначили як 
педагогічний експеримент. Але ми б назвали інакше – «очевидне й 
неймовірне» або «педагогічне чудо».  

Чи не чудо, якщо від шкільного уроку, що пестили віками, з усіма 
його штампами та обов’язковими складовими (три цілі, етапи, структура 
тощо) залишилися «ніжки та ріжки». А сьогодні починається нова епоха 
у житті всіх тих першокласників, яким пощастило вчитися в 
експериментальній школі. І ми аплодуємо та радіємо цьому дійсно 
масштабному педагогічному експерименту. 

Він з’явився не випадково, а є результатом реальної революції в 
суспільстві (соціальний пласт) та революції в педагогічному мисленні, до 
якого ми і звертаємося у цій статті. 

Справа в тому, що ця подія була передбачена в наукових працях 
відомих сучасних учених України в галузі педагогіки, а саме В. Кременя, 
Б. Коротяєва, В. Курила, С. Савченка [1 – 8]. 

У книзі В. Кременя було передбачено, що предметом навчання 
повинні бути не наукові знання, навчальні вміння та навички, а культурні 
потреби й творчі здібності вчителів, учнів, батьків, керівників та всіх тих, 
хто так чи інакше долучається до простору освітньої діяльності. 

Ці пророчі слова були взяті в якості епіграфа до книги Б. Коротяєва, 
В. Курила, С. Савченка під назвою «Педагогічна філософія», що була 
видана через рік. У ній автори пішли далі В. Кременя, бо сформулювали 
по-новому головну парадигму педагогіки стосовно мети освіти. Тож, 
метою освіти є не наукові знання, вміння та навички, а способи життя 
(точніше, на нашу думку, способи життєдіяльності та поведінки), у тому 
числі і способи набуття знань. При цьому не взагалі способи, а ті, що 
гарантують, захищають, розвивають та зміцнюють усі три основні 
складові – фізичне здоров’я людини, психічне, духовне, або соціально-
моральне. 

На нашу думку, така парадигма є принципово новою, співзвучною 
духу часу, і «кричить», щоб бути сприйнятою необхідними адресатами. 

У 2016 році з’явилася стаття Б. Коротяєва, де автор визначив 
головний лейтмотив його життя та педагогічної діяльності, що тривала 
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70 років: учити своїх вихованців філософії здорового та творчого життя і 
не тільки у навчальному закладі, а й поза його межами. Цей лейтмотив 
присутній майже у всіх працях автора (серед них 18 книг). Саме 
авторський оригінальний підхід пов’язує всі роботи вченого і перш за все 
методологічно. І по друге, їх об’єднує той головний смисл, що є 
присутнім у кожній статті та книзі, криється у підтексті, і як кажуть, 
«криком кричить», щоб бути почутим тими, хто відповідає за долю та 
здоров’я дітей і молоді [9, с. 79]. 

З огляду на події, що відбулися в Міністерстві освіти і науки, цей 
«крик» почули. Тільки не зрозуміло, чому ініціатори історичної події не 
звернули на цей факт уваги, бо для реорганізації шкільного уроку, що 
передбачається, уже розроблений початковий варіант такого проекту. 
Більш того, для виконання даного замислу треба підготувати хоча б для 
початку вчителів початкових класів нового покоління, з новим 
педагогічним мисленням і з новою парадигмою уроку. Тобто, потрібно 
наукове обґрунтування і новий науковий проект, і ми вважаємо, що 
такий проект вже розроблений і опублікований у книзі «Нестандартный 
взгляд на стандарты высшего образования» [7]. У ній автори докладно 
розповіли, як треба готувати вчителів початкових класів найвищого 
рівня, здатних до успішної і плідної реалізації нової парадигми освіти. 

Наприкінці книги запропоновано програму експериментальної 
перевірки розробленого авторами наукового проекту. Користувачу цієї 
програми достатньо вивчити програму і, відповідно, всю книгу, 
пропустити її через власне бачення, розуміння та досвід і захотіти 
реалізувати її на практиці, вносячи власне кредо.  

Експериментальна програма включає повний пакет документів і 
розробок, серед яких, наприклад: теоретичне обґрунтування 
концептуальних засад організації процесу підготовки фахівців 
початкової освіти; вихідні дані пошуково-експериментального 
навчального плану; експериментальний навчальний план, орієнтований 
на використання монопредметної технології; приблизний зразок режиму 
здорового способу життя для студентів.  

Відзначимо, що обговорюваний авторами експериментальний проект 
підготовки вчителів початкових класів, що випереджає час та реальну 
дійсність, має фундаментальну наукову основу. Ми маємо на увазі, що цей 
проект спирається на розроблену принципово нову педагогічну 
концепцію, яку автори назвали теорією педагогічної філософії. Учені, на 
наш погляд, цілком справедливо вважають, що вона не збігається з 
теорією філософії освіти, оскільки описує та пояснює не філософський 
об’єкт і предмет, а свої власні, тобто педагогічні, і не зверху, з позиції 
загальних законів, а знизу, зсередини, з позиції законів педагогіки. З таким 
підходом можна погодитися, тому що нова педагогічна теорія повністю 
задовольняє наукознавчим вимогам. Їй властиві всі ті необхідні складові, 
що є характерними для будь-якої системи наукових знань і відповідають 
статусу теорії. По-перше, у структурі теорії представлено всі основні 
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структурні елементи (ідеї, поняття, закономірності, принципи та правила). 
По-друге, ці елементи не є суперечливими й упорядковані між собою і 
логічно, і функціонально. По-третє, представлений структурний склад 
теорії виявляється здатним виконувати такі гностичні функції, як функція 
опису, пояснення, перетворення, «випередження» дійсності. По-четверте, 
структура теорії має необхідну властивість – здатність до саморозвитку й 
саморуху [4, с. 46]. 

До основних структурних елементів теорії, які раніше майже не 
були представлені в науковому доробку, належать, наприклад, такі 
поняття, як філософія життя дитини (учня, студента, викладача, 
управлінця), недостатнє й надлишкове в освітньому просторі, сприятливе 
і несприятливе, творче й руйнівне, очікуване й досягнуте. 
Сформульовано й логічно обґрунтовано також відповідні закономірності: 
закон єдності та взаємообумовленості способів життя, поведінки й 
діяльності основних учасників освітнього простору відповідно до їхніх 
світоглядних поглядів і позицій; закон присутності в освітньому просторі 
недостатнього й надлишкового, сприятливого й несприятливого, 
творчого й руйнівного в їх оптимальній відповідності; закон 
відповідності досягнутого й очікуваного в освітньому просторі в цілому 
й в усіх його складниках; принципи та правила, що випливають з них і 
мають бути застосованими у реальній практиці. Точкою опори для 
вибудовування окремих складників і конструкцій теорії педагогічної 
філософії стали такі вихідні ідеї:  

1. Ідея визнання життя молодого покоління й кожної його окремої 
особистості провідною цінністю всього вибудуваного й вибудовуваного 
знову освітнього простору. 

2. Ідея прояву необхідної й постійної турботи дорослого покоління 
про стан, розвиток і зміцнення всебічного здоров’я молодого покоління 
на всіх етапах його дорослішання. 

3. Ідея впровадження в освітній простір психолого-педагогічного, 
соціально-педагогічного й філософсько-педагогічного сприяння вільному 
розвитку й дорослішанню молодого покоління й кожної окремої 
особистості в режимі реального часу. 

4. Ідея необхідного обмеження на всіх рівнях управління 
дозвільних, заборонних і контрольних функцій та розширення 
організаторських і пошуково-творчих, орієнтованих на захист усебічного 
здоров’я дітей та молоді і впровадження в їхнє реальне життя творчих 
процесів з усіляким пригніченням і обмеженням руйнівних [4, с. 32]. 

На наш погляд, цей експериментальний проект відрізняють такі 
оригінальні позиції, що заслуговують на увагу: чітка й зрозуміла 
методологічна основа, що пронизує всі аспекти роботи та об’єднує їх у 
гармонійну та упорядковану цілісність; визнання спеціальності вчителя 
початкових класів найважливішою, трудомісткою та пріоритетною, бо 
саме такий вчитель закладає основи успішного, свідомого та радісного 
буття в школі на майбутніх сходинках навчання; виходячи з цього, 
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практика приєднання інших спеціальностей є недоцільною, а з боку 
держави цей процес повинен мати всіляку фінансову та юридичну 
підтримку; навчальний план побудований на основі монопредметної 
технології і методу занурення (інтенсивного та глибокого) у навчальні 
дисципліни і послідовного переходу від однієї до іншої; студентське 
життя та діяльність викладача підпорядковані основній меті, тож, 
наприклад, студенти більше часу витрачають на самостійну роботу та 
самовдосконалення, зміцнення здоров’я, а викладачі внаслідок 
трансформації загальноприйнятого навчального навантаження мають 
більше часу на науковий та методичний супровід експериментального 
пошуку і беруть повноцінну участь у повсякденному житті студентів. 

Проект приваблює тим, що спирається на загальновизнаний факт: 
головна цінність у структурі кожної особистості, незалежно від віку, 
статі, національності – її здоров’я, а в свою чергу спосіб життя – засіб 
задоволення всіх потреб, що прямо чи опосередковано стосуються 
здоров’я. Тож, і спосіб життя, і здоров’я, і потреби людини єдині та 
взаємообумовлені: саме вони стають серцевиною освітнього процесу на 
всіх його етапах і рівнях. 

Запропоновані ідеї та підходи є однією з очевидних можливостей, 
коли освіта виступає засобом зміцнення здоров’я особистості, 
забезпечення її безпеки, навчання здатності до самовизначення та 
самореалізації. 

Не можна не погодитися з авторами з приводу того, що це поки 
вихідний первинний науковий продукт, який потребує подальшої 
ретельної розробки та експериментальної перевірки. 

На нашу думку, подібна теорія в українській педагогічній 
літературі є поки що єдиною. Втім її використання у педагогічному 
експерименті, що розпочався у контексті перебудови уроку в початковій 
школі, а потім і на подальших етапах шкільного навчання, є вкрай 
важливим та необхідним. Вона може стати науковою основою 
означеного експерименту. Науковий проект підготовки вчителя 
початкових класів, як було вказано раніше, авторами вже підготовлений. 
Особливо підкреслимо, що даний проект орієнтований на те, щоб 
вчитель початкових класів зміг успішно працювати з учнями самого 
ніжного й делікатного віку, дитячого, підліткового, і аж до юнацького. 
Підготовлений проект повністю узгоджується з накопиченим досвідом 
широко відомої у світі вальдорфської школи. У світлі розпочатої 
освітньої реформи він є виключно актуальним і затребуваним. 
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Чепіга В. Т., Чепіга І. В., Чугай С. М. Передбачувана та 

очікувана в педагогічній науці та на педагогічному полі подія 
обʼєктивно здійснилася 

У статті з позицій Концепції нової школи науково обґрунтовується 
й пропонується експериментальний проект підготовки вчителів 
початкової школи, що містить теоретичне обґрунтування 
концептуальних засад організації процесу підготовки фахівців 
початкової освіти; вихідні дані пошуково-експериментального 
навчального плану; експериментальний навчальний план, орієнтований 
на використання монопредметної технології; приблизний зразок режиму 
здорового способу життя для студентів. В основу проекту покладено 
загальновизнаний факт: головна цінність у структурі кожної особистості, 
незалежно від віку, статі, національності – її здоров’я, а в свою чергу 
спосіб життя – засіб задоволення всіх потреб, що прямо чи 
опосередковано стосуються здоров’я. Тож, і спосіб життя, і здоров’я, і 
потреби людини єдині та взаємообумовлені: саме вони стають 
серцевиною освітнього процесу на всіх його етапах і рівнях. Проект 
спрямований на підготовку нового покоління вчителів початкової школи 
для здійснення реформи початкової освіти в Україні. 

Ключові слова: реформа, нова школа, початкова освіта, проект 
підготовки вчителів початкової школи, здоровʼя, спосіб життя. 

 
Чепига В. Т., Чепига И. В., Чугай С. М. Предполагаемая и 

ожидаемая в педагогической науке и педагогическом поле событие 
объективно осуществилось 

В статье с позиций Концепции новой школы научно 
обосновывается и предлагается экспериментальный проект подготовки 
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учителей начальной школы, который содержит теоретическое 
обоснование концептуальных основ организации процесса подготовки 
специалистов начального образования; выходные данные поисково-
экспериментального учебного плана; экспериментальный учебный план, 
ориентированный на использование монопредметной технологии; 
примерный образец режима здорового образа жизни для студентов. В 
основу проекта положен общепризнанный факт: главная ценность в 
структуре каждой личности, независимо от возраста, пола, 
национальности – его здоровье, а в свою очередь образ жизни – средство 
удовлетворения всех потребностей, прямо или косвенно касающихся 
здоровья. Поэтому и образ жизни, и здоровье, и потребности человека 
едины и взаимообусловлены: именно они становятся сердцевиной 
образовательного процесса на всех его этапах и уровнях. Проект 
направлен на подготовку нового поколения учителей начальной школы 
для осуществления реформы начального образования в Украине. 

Ключевые слова: реформа, новая школа, начальное образование, 
проект подготовки учителей начальной школы, здоровье, образ жизни. 

 
Chepiga V., Chepiga I., Chugay S. Predictable and Expected in 

Pedagogical Science and on the Pedagogical Field Event was Objectively 
Realized 

In the article from the standpoint of the Concept of a new school, the 
experimental project of preparation of teachers of primary school is 
scientifically substantiated and proposed, which contains the theoretical 
substantiation of the conceptual foundations of the organization of the process 
of preparation of specialists in primary education; initial data of the search-
experimental curriculum; experimental curriculum, focused on the use of 
mono-object technology; an approximate sample of a healthy lifestyle for 
students. The basis of the project is the generally acknowledged fact: the main 
value in the structure of each person, regardless of age, gender, nationality – 
her health, and in turn, a way of life-means to meet all the needs that directly 
or indirectly relate to health. So, both lifestyle and health and human needs are 
one and the same: they are the core of the educational process at all its stages 
and levels. The project aims to prepare a new generation teachers of primary 
school to implement the reform of primary education in Ukraine. 

Key words: reform, new school, primary education, project of 
preparation of teachers of primary school, health, way of life. 
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ  
 

УДК 37.013.42 
 
В. Л. Григоренко  

 
СТАНОВЛЕННЯ IНКЛЮЗИВНОЇ ОСВIТИ В КРАЇНАХ 
ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ: ПЕРЕДУМОВИ  

ТА МIЖНАРОДНЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПIДГРУНТЯ 
 

Загальна тенденція євроінтеграції, що розгортається на тлі 
зростання соціально-економічної нестабільності та загострення 
соціальних конфліктів в Україні, визначає необхідність надання 
особливої уваги громадськості питанням включення осіб з обмеженими 
можливостями здоров’я до усіх сфер життя суспільства, створення умов 
для їх максимального розвитку та самореалізації.  

Актуальність пошуку нових підходів до інтеграції осіб з 
обмеженими можливостями здоров’я у суспільство визначається 
необхідністю реалізації провідних положень міжнародних та державних 
документів щодо соціального захисту людей з інвалідністю в Україні. 
Так, рівні права цієї категорії осіб на отримання освіти, соціальної 
допомоги та реабілітації закріплені у «Всесвітній декларації про освіту 
для всіх» (1990 р.), «Стандартних правилах забезпечення рівних 
можливостей для інвалідів» (1993 р.), Конвенції «Про права інвалідів» 
(2006 р.), а також Законах України «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні» (1991 р.), «Про реабілітацію інвалідів в Україні» 
(2011 р.), Постанові Кабінету Міністрів України «Про організацію 
робочих місць та працевлаштування інвалідів» (1995 р.), Указі 
Президента України «Про затвердження Національної програми 
професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими можливостями 
здоров’я» (2001 р.). 

Розробці наукового підґрунтя та пошуку шляхів реалізації 
накреслених у державних документах положень щодо включення осіб з 
обмеженими можливостями здоров’я до усіх сфер життя суспільства було 
присвячено праці вених, які розглядали порушену проблему у різних 
аспектах: розробки термінологічної та науково-методичної бази 
інклюзивної освіти (Н. Валентик, М. Ворон, Т. Ілляшенко, Л. Коваль, 
А. Колупаєва, С. Корніцова, Н. Кравець, І. Лапицька, С. Литовченко, 
Т. Луценко, Б. Мороз, Ю. Найда, Н. Назарова, Г. Першко, О. Рассказова, 
Т. Сак, Н. Софій, О. Таранченко, О. Чубар, А. Шевцов, В. Шорохова, 
І. Ярмощук та ін.); висвітлення методологічних засад навчання, виховання, 
розвитку й дидактичної корекції функціонального стану дітей та молоді з 
обмеженням життєдіяльності (Ю. Вихляєв, Л. Куненко, І. Ляхова, 
Д. Шульженко та ін.); вивчення особливостей соціально-психологічного 
розвитку та соціалізації осіб з порушеннями психофізичного розвитку 
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(В. Блейхер, В. Бондар, О. Глоба, В. Григоренко, Г. Костюк, 
В. Лубовський, В. Синьов, О. Хохліна та ін.); формування інклюзивної 
компетентності фахівців (К. Бовкуш, К. Волкова, Т. П’ятакова, 
М. Чайковський та ін.); вивчення доступності вищої освіти для інвалідів 
(П. Романов, Г. Фесенко, О. Ярська-Смірнова та ін.), дослідження 
технологічних аспектів професійної освіти, розробки навчальних програм 
для людей з функціональними обмеженнями та особливостей 
позааудиторної роботи з ними (С. Андрійчук, М. Бірюкова, Ю. Богінська, 
О. Горошко, Н. Долматова, З. Матвієнко, К. Ощепкова, В. Подшивалкіна, 
О. Скідін, Д. Шевченко, А. Якимчук та ін.); висвітлення питань соціальної 
підтримки, профорієнтації та допомоги у працевлаштуванні осіб з 
інвалідністю (К. Бондарчук, С. Кавокін, Р. Кравченко, Г. Мулярчук, 
Г. Онкович, О. Поліщук, В. Тесленко, Л. Храпиліна та ін.).  

Тенденції розвитку освіти, освітніх систем у країнах 
пострадянського простору висвітлено у нечисленних працях вітчизняних 
науковців, де розглянуті: теорія і практика розвитку гендерної освіти у 
вищій школі пострадянських країн (С. Гришак), напрями розвитку вищої 
педагогічної освіти в країнах Чорноморського регіону, до якого належать 
такі пострадянські країни, як Азербайджан, Вірменія, Грузія, Молдова, 
Росія та Україна (С. Сапожников). Ще менша кількість праць, в 
основному наукових публікацій у періодичних виданнях (Л. Токарук), 
присвячена проблемі розвитку системи інклюзивної освіти у країнах 
пострадянського простору. Методологічні основи для таких розвідок 
створюються в контексті визначення основних тенденцій входження 
пострадянських держав до Європейського освітнього простору у працях 
вітчизняних вчених (К. Балабанов, Т. Десятов, Т. Кристопчук, П. Кряжев, 
О. Локшина, Г. Поберезська, А. Сбруєва), які вивчають стратегії 
реформування та розвитку науки і освіти в країнах Євросоюзу.  

Багатоаспектність досліджень науковців в контексті означеної 
проблеми, репрезентована у зарубіжній та вітчизняній літературі, не 
вирішує проблеми узагальнення досвіду становлення iнклюзивної освiти 
в країнах пострадянського простору на засадах поглибленого вивчення 
мiжнародного нормативно-правового підґрунтя й аналізу стратегій 
імплементації основних міжнародних документів щодо інклюзивної 
освіти осіб з обмеженими можливостями здоров’я у законодавство країн 
пострадянського простору, етнічно та соціально-економічно різних, але 
поєднаних спільною історією, ідеологією сприйняття феномену 
інвалідності, освітніми підходами. 

Виходячи з цього, а також враховуючи гостру потребу у розв’язанні 
порушеної проблеми, метою дослідження ми обрали оприлюднення 
результатів історико-педагогічного аналізу мiжнародного нормативно-
правового підґрунтя у контексті розбудови суспільства рівних 
можливостей й затвердження права на інклюзивну освіту осіб з 
обмеженими можливостями здоров’я у країнах пострадянського 
простору. 
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Розпочинаючи дослідження порушеної проблеми, відзначимо, що 
поняттями «пострадянський простір», «пострадянські держави», 
введеними у вітчизняну наукову і публіцистичну літературу у 1992 р. 
А. Празаускасом [10], позначаються 15 країн (Азербайджан, Білорусь, 
Вірменія, Естонія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, 
Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Україна), 
які до 90-х років ХХ ст. входили до Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік (СРСР) та стали незалежними під час його розпаду.  

Розкриваючи основні віхи та особливості імплементації 
міжнародних документів щодо встановлення рівності прав осіб з 
інвалідністю у законодавство зазначених країн, посилаючись на Т. Орлову, 
відзначимо, що пострадянський простір необхідно розглядати не лише як 
сукупність країн, штучно поєднаних у локальний історичний період, а як 
особливу соціальну і політичну реальність, суперечлива цілісність котрої 
зумовлена і спільністю (часто багатовіковою) попереднього розвитку 
народів, що її становлять, і особливо спільністю радянського 
соціалістичного етапу їхньої історії. Зважаючи на це, попри всі зміни, що 
сталися і ще стануться в колишніх частинах СРСР, спільна історична 
спадщина, спільність соціально-економічних умов і проблем протягом 
досить тривалого часу залишатимуться факторами, які серйозно 
впливатимуть на всі явища і процеси у цій частині світу [7, с. 481]. 

Так, загальне сприйняття феномену інвалідності на теренах 
пострадянських держав, незважаючи на певні особливості кожної з них, 
мало спільні характерні риси, детерміновані пануванням в ідеологічному 
контенті СРСР медичної моделі інвалідності. 

Становлення цієї моделі відбулося майже одночасно з виникненням 
радянської держави – у 20-х рр. ХХ ст. завдяки науковим розробками 
П. Блонського, Л. Виготського, А. Залкінда, В. Кащенка, К. Корнілова, 
Г. Шпета щодо обґрунтування впливу середовища на розвиток дитини, 
зокрема хворої, її нервову систему та соматичний стан. Для того часу 
концепції дослідників та їхні розвідки у межах медико-соціально-
психологічного підходу щодо вивчення особистості осіб з різними 
нозологіями були прогресивними та інноваційними.  

Погоджуючись з О. Рассказовою, відзначимо, що розробки 
вітчизняних учених першої половини ХХ ст. зробили значний внесок 
у напрямі пояснення деформації соціального розвитку дітей з 
проблемами здоров’я не лише наявністю об’єктивних психофізичних 
обмежень організму, а, насамперед, отриманням дитиною у процесі 
набуття індивідуального життєвого досвіду інвалідності як історично та 
культурно сформованого негативного соціального конструкту [9, с. 257].  

У цьому русі у країнах, що увійшли до складу Радянського Союзу, 
було створено значну кількість дослідницьких підрозділів та структур, 
які забезпечували об’єктивний розгляд особистості дитини з інвалідністю 
та визначення її можливостей. Зокрема, на основі започаткованої 
В. Кащенком санаторної школи у 1918 р. було організовано Будинок 
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вивчення дитини; під керівництвом Л. Виготського було створено 
експериментальний дефектологічний інститут, де у контексті розробки 
дефектологічної, психологічної та соціально-педагогічної проблематики 
щодо осіб з інвалідністю відбувалося обґрунтування основних положень 
соціально-правової охорони неповнолітніх.  

За оцінками сучасних дослідниць (В. Григоренко, О. Рассказова), 
прогресивні ідеї та досвід діяльності вітчизняних дослідників минулого 
значно випередили свого часу як світові ідеї соціальної реабілітації та 
освіти інвалідів, так і деякі концепти не тільки медичної моделі, а й 
сучасних соціальної та неосоціальної моделей інвалідності [1, с. 218].  

Проте зважаючи на пануючі у цей час ідеологічні пріоритети, 
ментальні особливості та соціально-економічний стан багатонаціональної 
дежави, яка потерпала від наслідків революцій та війн, що відбулися на 
зламі століть, прогресивні ідеї втілювалися у практику у певній радянській 
інтерпретації, унаслідок чого на теренах СРСР у межах медичної моделі 
інвалідності розроблялася, так звана, реабілітаційна модель (в інших 
джерелах – А. Шевцов [12, с. 23] – модель нормалізації), що передбачала 
розгляд інвалідності як стану відмінного від норми, як у психофізичному, 
так і у соціально-педагогічному контекстах, що потребує втручання 
фахівців – медиків, реабілітологів, дефектологів, спеціальних та 
корекційних педагогів для формування або відновлення можливостей до 
навчання та праці й включення до суспільного життя на засадах соціальної 
та освітньої сегрегації.  

Осередками такої сегрегації, яка зберігалася та посилювалася 
протягом усього періоду існування СРСР, були спеціальні школи для 
осіб з обмеженими можливостями здоров’я, переважно інтернатного 
типу з цілодобовим перебуванням дітей. У створюваних починаючи з  
20-х рр. ХХ ст. спеціально для реабілітації та освіти дітей з інвалідністю 
закладах, особливо численними серед яких були заклади для дітей з 
сенсорними порушеннями, дитина отримувала необхідну 
дефектологічну, соціальну та медичну допомогу, спеціальну середню 
освіту; доросла людина – робітничу професію (на жаль, виключно 
низької кваліфікації), мінімальний соціокультурний супровід та 
комфортне у побуті життя [12, с. 32]. 

Необхідно відзначити, що з кінця 30-х рр. ХХ ст. прогресивні ідеї 
щодо можливості інтеграції вихованців таких закладів до широкого 
суспільного простору, що розроблялися у вітчизняних педологічних 
дослідженнях, були заборонені з ідеологічних міркувань. Так, 
керівництвом СРСР було прийнято доволі репресивну державну 
постанову «Про педологічні перекручення у системі Наркомосів» (від 
4 липня 1936 р.), за якою педалогічний напрям дослідницької роботи у 
Радянському Союзі було фактично припинено. У Постанові зазначалося: 
«створення марксистської науки про дітей є можливим лише на ґрунті 
подолання… антинаукових принципів сучасної, так званої, педології і 
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суворої критики її ідеологів і практиків на основі повного відновлення 
педагогіки як науки і педагогів як її носіїв та провідників» [5, с. 2].  

Із скасуванням наукового напряму, що забезпечував індивідуальний 
підхід до вивчення потреб та можливостей осіб з психофізичними 
обмеженнями, спеціальні реабілітаційні структури для них, які за 
характеристикою А. Шевцова, на ранніх етапах створення радянської 
системи реабілітації, поза всяким сумнівом, відігравали позитивну роль, 
будучи «оазисами» у жорстокому і чужому для інвалідів світі, 
перетворилися на осередки сегрегації [12, с. 32].  

Посилаючись на працю В. Тесленка, відзначимо, що у радянських 
країнах практика репресій в епоху сталінізму, пригнічення будь-яких 
проявів свободи особистості та її індивідуальності не могла не відбитися 
на стані як дітей, так і дорослих, які мали вади психофізичного 
характеру. У цей час відбувалося проведення негласної політики ізоляції, 
незадіяності у громадському житті цієї категорії громадян. Пріоритет 
інтересів суспільства над інтересами особистості спровокував панування 
протягом багатьох десятиріч ідеї «малоцінності» людей з вадами 
розвитку, як людей «другого ґатунку» [11, с. 31].  

За даними А. Шевцова, у Радянському Союзі життя та діяльність 
товариств осіб з психофізичними порушеннями обмежувалися рамками 
спеціальних напівгромадських–напівдержавних соціально-економічних 
інститутів, які являли собою закриті містечка зі своїми інфраструктурою, 
підприємствами і субкультурою. Шанси у незрячої або нечуючої людини 
інтегруватися в реальне суспільство були дуже незначні [12, с. 32]. 

Взагалі друга чверть XX століття в умовах посилення тоталітарного 
режиму та Другої світової війни залишилася в історії країн 
пострадянського простору як період загострення тенденції до 
стигматизації людей з інвалідністю як соціально неспроможних та 
непотрібних суспільству. У цей час на певному ідеологічному фундаменті 
у країнах з тоталітарним режимом, таких, як СРСР, відбувалася реалізація 
політичної доктрини знищення «соціально некорисних» людей.  

Унаслідок цього, наприкінці 40-х – у 50-х рр. ХХ ст. реабілітаційна 
модель інвалідності отримала нового тлумачення у вигляді економічної 
моделі, сутність якої зводилася до сприйняття людей з інвалідністю як 
певного суспільного тягаря і, відповідно, до необхідності створення 
системи соціального забезпечення цієї категорії осіб з мінімальною 
економічною шкодою для іншої частки населення. Як бачимо, зазначена 
модель залишалася сегрегаційною і передбачала чітке розшарування 
людей з обмеженими можливостями і людей з нормативним розвитком 
на основі такої економічної ознаки як суспільна корисність.  

У цей час закриті інтернатні заклади для осіб з інвалідністю, за 
характеристикою сучасних дослідників (Л. Індолєв, М. Олейнікова, 
В. Панов, О. Поліщук, Ю. Чернецька), здобули особливо значний 
розвиток та розповсюдження. В них діти «…отримували там не тільки 
лікування, а й освіту… Проте, виходячи з під опіки лікарів та 
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вихователів, вони стикалися з непривабливою дійсністю. Це було 
раптове відчуття непотрібності, незатребуваності тебе як особистості. 
Яка користь у тому, що інваліди в інтернаті здобували середню освіту і 
навіть спеціальність, – отримати роботу або продовжити освіту мали 
змогу небагато хто з них» [3, с. 33–34].  

Пояснюючи це, посилаючись на думку А. Шевцова, наголосимо, що 
за умови тоталітарного суспільства з високим ступенем регламентації 
суспільних відносин, яким залишався СРСР до моменту свого розпаду, 
соціалізація людини з інвалідністю відбувалася через взаємодію 
механізмів відбору, директиви та контролю. Зокрема, за даними автора, в 
радянський період це здійснювалося через діяльність лікарсько-трудових 
експертних комісій, в результаті якої на громадян з інвалідністю 
ставилося «тавро» непрацездатності. Як наслідок, таких осіб на все життя 
зараховували до касти «недоторканих», жорстко фіксуючи їх рольові 
функції у суспільстві. Їм приписували стандартний набір соціальних 
(вигнанець), психологічних (замкнутий на своєму нещасті дикун), 
трудових (мало інтелектуальний робітник низької кваліфікації), 
економічних (утриманець, пенсіонер) характеристик. Через спеціальні 
інститути – системи соціального забезпечення, спеціальної освіти – 
держава економічними, політичними й адміністративними прийомами 
суворо пильнувала за виконанням особами з обмеженнями 
життєдіяльності наданих їм принизливих рольових норм та суспільних 
функцій [12, с. 32].  

Таким чином, протягом майже усього періоду існування 
Радянського Союзу суперечливість процесу трансформації різновидів 
медичної моделі інвалідності в умовах тоталітарної держави, де панувала 
єдина, заснована на пріоритеті соціальної корисності людини, 
комуністична ідеологія й не було місця для осіб нездатних відповідати 
соціальній нормі, визначала заангажованість та концептуальний вакуум у 
напрямі розробки та реалізації ідей інтеграції осіб з інвалідністю до 
різних сфер суспільства на паритетних засадах.  

Унаслідок цього, в усіх країнах пострадянського простору вихідний 
стан розвитку освіти відзначався домінуванням сегрегаційних процесів в 
освіті. Це пов’язано з тим, що у нашій державі, як і в інших країнах 
колишнього Радянського Союзу, протягом усього ХХ ст. в основному 
розвивалися лише такі традиційні варіанти навчання дітей з обмеженням 
життєдіяльності, як спецшколи та інтернати – спеціальні освітні установи 
для дітей з психофізичними проблемами із цілодобовим перебуванням 
учнів (для дітей з різними нозологіями) та домашнє навчання – варіант 
отримання освіти, при якому вчителі освітньої установи проводили 
індивідуальні заняття безпосередньо за місцем проживання дитини (для 
учнів з вадами рухового апарату або хронічно хворих на деякі 
психосоматичні захворювання), що зумовлювало їх соціальну ізоляцію та 
маргіналізацію за рахунок позбавлення повноцінного соціально-
виховного впливу [9, с. 243]. 
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З розпадом Радянського Союзу у 90-х рр. ХХ ст. проблеми людей з 
обмеженими можливостями здоров’я стали більш помітними в усіх 
країнах пострадянського простору, особливо зважаючи на зростаючу 
інвалідизацію населення в умовах соціальної кризи та розпаду системи 
державного медичного обслуговування. За даними дитячого фонду ООН 
ЮНІСЕФ, наведеними у статті А. Колупаєвої, кількісно ця категорія в 
країнах пострадянського простору у період з 1990 по 2002 роки в 
середньому зросла майже утричі [6]. На думку міжнародних експертів, 
збільшення кількості дітей з обмеженими можливостями пояснюється не 
лише соціально-економічними причинами та погіршенням здоров’я, а й 
тим, що під тиском громадськості інвалідність, як проблема, здобула 
широке офіційне визнання, певною мірою удосконалилися діагностичні 
процедури, до відбору інформації для офіційної статистики почали 
ставитися без ідеологічних упереджень тощо [4].  

Як зазначено у звіті «Innocenti Insight», до початку перехідного 
періоду в країнах пострадянського простору більшість дітей з 
обмеженими можливостями одержували освіту в спеціальних школах, 
найчастіше це були заклади інтернатного типу. Діти класифікувалися за 
основними ознаками інвалідності (порушення слуху, зору, інтелекту, 
мовлення) і навчалися у спеціальних школах за спеціальними 
коригуючими програмами. Такий підхід дозволяв виявити дітей з 
важкими та середніми формами інвалідності, але не забезпечував їх 
повного виявлення і не відповідав особливим потребам дітей з легкими 
порушеннями або з проблемами в навчанні [6]. 

Відзначимо, що у 90-ті рр. ХХ ст. – у 2000-х рр. право людини з 
інвалідністю на навчання у загальній системі освіти було закріплено у 
низці всесвітніх законодавчих документів, визнано у затверджених 
міжнародною спільнотою та ратифікованих у багатьох європейських 
країнах Конвенціях та Деклараціях щодо прав людей з інвалідністю. 
Основними з таких документів є: «Конвенція про професійну 
реабілітацію та зайнятість інвалідів» (ООН, 1983 р.), «Всесвітня 
декларація про освіту для всіх» (Таїланд, 1990 р.), «Стандартні правила 
забезпечення рівних можливостей для інвалідів» (ООН, 1993 р.), 
«Декларація про принципи, політику і практичну діяльність у сфері 
освіти осіб з особливими потребами» (Саламанка, 1994 р.), «Конвенція 
про права інвалідів» (ООН, 2006 р.) тощо. Наголосимо, що інтеграційні 
та інклюзивні тенденції в освіті пострадянських країн отримали помітний 
розвиток із ратифікацією відповідних міжнародних документів, зокрема, 
схвалення багатьма країнами Саламанкської декларації. Відзначимо, що 
безпосередньо ідіома «інклюзивна освіта» з’явилася у нормативній 
лексиці пострадянських країн саме у руслі розгортання процесу 
імплементації до національного законодавства міжнародних і 
європейських стандартів у галузі прав дитини. 

Продовжуючи дослідження порушеної проблеми, відзначимо, що 
пострадянські держави традиційно поділяють на п’ять груп: країни 
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Балтії, Східноєвропейські держави, країни Південного Кавказу та 
Центральної Азії, а також Росія, у кожній з яких існують певні тенденції 
імплементації міжнародних документів щодо прав людей з інвалідністю 
та шляхи їх реалізації. 

Наголосимо, що балтійським країнам (Естонія, Литва і Латвія) 
вдалося, на відміну від інших держав пострадянського простору, швидко 
інтегруватися до Європейського Союзу, як культурно, так і економічно, 
що сприяло впровадженню інклюзії як базового освітнього приоритету.  

Зокрема, Латвія з відновленням незалежності відмовилась від ряду 
пільг для осіб з інвалідністю, що раніше декларувались СРСР 
(позаконкурсний вступ до вищих навчальних та середньоспеціальних 
закладів, значна матеріальна допомога та соціальна пенсія). Згідно 
Закону про соціальний захист інвалідів, прийнятому у 1992 р., держава 
не виділяє інвалідів в окрему групу соціально незахищених, об’єднуючи 
їх з малозабезпеченими, чорнобильцями та політрепресованими; не 
працюючим інвалідам надавалася мінімальна соціальна допомога 
(приблизно 48–49 дол. США), що заохочувало дану категорію до 
працевлаштування та професійного зростання на засадах концепції 
незалежного життя осіб з інвалідністю [2].  

Із вступом Латвії до Європейського Союзу держава приєдналась до 
гуманістичної концепції сприйняття людей з особливими освітніми 
потребами, усталеної у країнах об’єднаної Європи. У цьому русі 
державою було імплементовано до національного законодавства 
Директиву Ради Європейського Союзу 2000/78/EC від 27 листопада 
2000 року, що встановлює загальну систему рівного ставлення у сфері 
зайнятості та професійної діяльності, визначає рівні можливості при 
працевлаштуванні. У статті 7 зазначеного документу стверджується: 
«Кожна особа має рівні права на працю, винагороду, захист та безпечні 
умови роботи» [13]. Посилаючись на дані офіційного сайту Міністерства 
добробуту Латвійської республіки, відзначимо, що становище людей з 
особливими потребами у Латвії зазнало якісних змін з 2003 року, 
проголошеного ООН роком людей з інвалідністю [13].  

Аналізуючи директиви Європейського Союзу, що стосуються 
досліджуваної проблеми, які були імплементовані до національного 
законодавства держави, неможна лишити позаувагою такий документ, як 
«Стратегія працевлаштування інвалідів», прийнятий у 2002 році 
Європейською Комісією, де зазначено, що антидискримінаційна політика 
(доступ інвалідів до ринку праці, створення належних умов роботи для 
цієї категорії громадян) стосовно працевлаштування має бути включена у 
національний план дій членів ЄС [2].  

Затверджений у зв’язку із зазначеним вище документом 
національний план Латвійської республіки концептуально 
трансформувався у Концепцію «Рівні можливості для всіх», в основу якої 
були покладені такі базові міжнародні документи, що забезпечують 
права осіб з інвалідністю, як: «Генеральна декларація з прав людини 
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ООН 10.12.1948», «Декларація з прав людей з інвалідністю ООН 
9.12.1975», «Модель регулювання для створення рівних можливостей для 
людей з інвалідністю ООН», «Рекомендації Ради Європи №R (92) 6 (про 
Послідовну політику для реабілітації осіб з інвалідністю)» та інші 
документи. Закон «Про медичний та соціальний захист осіб з 
інвалідністю» від 29.09.1992 р., що теж був покладений в Концепцію, 
передбачав сприяння при працевлаштуванні інвалідів [2].  

Східноєвропейські держави (Україна, Білорусь і Молдова) також 
достатньо швидко, хоча й значно повільніше ратифікували вказані вище 
міжнародні документи відносно рівних прав осіб незалежно від рівня 
здоров’я, інтегрували у культуру та освіту європейський досвід, зокрема 
й щодо інклюзивної освіти. 

Підкреслимо, що в питаннях унормування інклюзивної освіти у 
школі Україна випередила своїх найближчих сусідів з пострадянського 
простору – Росію та Білорусь. Це пов’язано з тим, що раніше, ніж інші 
держави, приєднавшись до основних міжнародних договорів у сфері прав 
людини, Україна вже пройшла певний шлях виконання зобов’язань щодо 
дотримання загальнолюдських прав, зокрема, щодо забезпечення права 
на освіту дітей з особливими освітніми потребами. З часу ратифікації 
Україною Конвенції ООН про права дитини (дата підписання Україною: 
21 лютого 1990 р.; набуття чинності для України: 27 вересня 1991 р.) у 
нашій державі дедалі більшого визнання та поширення набуває соціальна 
модель інвалідності, пов’язана з дотриманням прав людини незалежно 
від стану здоров’я. 

Крім того, в Україні Конвенцію ООН про права інвалідів було 
ратифіковано у 2006 р., набагато раніше, ніж в інших країнах 
пострадянського простору. До речі, в Росії даний документ був підписаний 
й популяризувався в освітньому середовищі на два роки пізніше [8].  

Взагалі Росія через свої унікальні багатонаціональні, географічні та 
політично-економічні особливості розглядається як окрема територія, де 
інклюзивні процеси розвивалися власним шляхом. 

У країнах Південного Кавказу (Грузія, Вірменія та Азербайджан) 
набуття самостійності позначилося суперечливими процесами, пов’язаними 
із загостренням революційних та військових подій, що дещо гальмувало 
процеси євроінтеграції та, відповідно, ратифікацію міжнародних 
документів, що забезпечили впровадження інклюзивної освіти.  

Країни Центральної Азії (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, 
Узбекистан, Туркменістан), хоча й мають спільну історію та особливості 
господарювання, разом з цим, рівень соціально-економічного розвитку, 
особливості внутрішньополітичної ситуації, зовнішні політичні та 
економічні орієнтири і темпи перебудови спричинили наявність істотних 
відмінностей між країнами регіону, де входження до міжнародної 
спільноти відбувалося не одномоментно та дуже по-різному. 

Висвітлюючи тенденції впровадження основних положень 
міжнародних документів щодо прав осіб з інвалідністю, наголосимо, що 
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кінець ХХ ст. – першого десятиріччя ХХІ ст., який для пострадянських 
країн можна схарактеризувати як перехідний у становленні інклюзивної 
освіти, позначився відносною стабільністю показників кількості дітей з 
обмеженими можливостями в державних інтернатних закладах усіх 
країн, окрім Литви, Естонії та Молдови. Ці показники свідчать, що 
практика інституалізації дітей з порушеннями розвитку в країнах 
пострадянського простору залишалася досить поширеною. Однак, 
співставляючи факт зростання кількості дітей з обмеженими 
можливостями здоров’я у перехідний період у країнах пострадянського 
простору з тенденцією зменшення їх кількості в спеціальних закладах, 
можна дійти висновку, що досить значна частина дітей у цей час вже 
перебувала у масових закладах освіти завдяки стихійному інтегруванню 
[4]. Найбільш позитивним прикладом інтеграції європейського досвіду 
до національної системи освіти стали результати реформування освітньої 
галузі в Литві, де тільки 1% дітей зі складними вадами перебувають у 
спеціальних навчальних закладах, 99% дітей з особливими потребами 
навчаються в інклюзивному середовищі [6]. 

У цілому, в результаті історико-педагогічного аналізу 
мiжнародного нормативно-правового підґрунтя у контексті розбудови 
суспільства рівних можливостей у країнах пострадянського простору ми 
дійшли таких висновків: 

 пострадянський простір розглянуто як особливу соціальну і 
політичну реальність, суперечлива цілісність котрої зумовлена спільністю 
радянського соціалістичного етапу їхньої історії, що обумовило загальне 
сприйняття феномену інвалідності у контексті медичної моделі 
інвалідності, що мала певні інтерпритації в історичному контексті у 
вигляді реабілітаційної (модель нормалізації) та економічної моделей;  

 реабілітаційна модель передбачала розгляд інвалідності як стану 
відмінного від норми, як у психофізичному, так і у соціально-
педагогічному контекстах, що потребує втручання фахівців для 
формування або відновлення можливостей до навчання та праці й 
часткового включення до суспільного життя; 

 економічна модель інвалідності визнавала пріоритет інтересів 
суспільства над інтересами особистості, панування ідеї «малоцінності» 
людей з вадами розвитку, як людей «другого ґатунку», у наслідок чого, в 
усіх країнах пострадянського простору вихідний стан розвитку освіти 
відзначався домінуванням сегрегаційних процесів в освіті; 

 практика репресій в епоху сталінізму, пригнічення будь-яких 
проявів свободи особистості та її індивідуальності не могла не відбитися 
на стані як дітей, так і дорослих з інвалідністю, зумовила проведення 
негласної політики ізоляції, незадіяності у громадському житті цієї 
категорії громадян; 

 осередками сегрегації протягом майже усього періоду існування 
СРСР були спеціальні школи для дітей за різними нозологіями, 
переважно інтернатного типу з цілодобовим перебуванням дітей; 



 

 94

традиційними варіантами навчання дітей з обмеженням життєдіяльності, 
окрім спецшкол та інтернатів було домашнє навчання безпосередньо за 
місцем проживання дитини, що зумовлювало їх соціальну ізоляцію та 
маргіналізацію за рахунок позбавлення повноцінного соціально-
виховного впливу; 

 у 90-х рр. ХХ ст. з розпадом Радянського Союзу проблеми 
людей з обмеженими можливостями здоров’я стали більш помітними в 
усіх країнах пострадянського простору, що зумовило необхідність 
ратифікації міжнародних документів щодо інклюзивної освіти та 
соціальної інтеграції осіб з обмеженими можливостями здоров’я; 

 безпосередньо ідіома «інклюзивна освіта» з’явилася у 
нормативній лексиці пострадянських країн саме у руслі розгортання 
процесу імплементації у національне законодавство міжнародних і 
європейських стандартів у галузі прав дитини; 

 найбільш активно приєднання до міжнародної освітньої 
спільноти та впровадження інклюзії як базового освітнього пріоритету 
відбулося у балтійських країнах (Естонія, Литва і Латвія); 
східноєвропейські держави (Україна, Білорусь і Молдова) також 
достатньо швидко, хоча й значно повільніше ратифікують міжнародні 
документи відносно рівних прав осіб з інвалідністю й інтегрують 
європейський досвід інклюзивної освіти. У країнах Південного Кавказу 
(Грузія, Вірменія, Азербайджан) та Центральної Азії (Казахстан, 
Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменістан) ці процеси 
відбуваються значно повільніше; 

 в питаннях унормування інклюзивної освіти у закладах 
середньої загальної освіти Україна випередила своїх найближчих сусідів 
з пострадянського простору – Росію та Білорусь; 

 сьогодні у пострадянських країнах освітній простір розглядають 
як поле потенційних можливостей осіб з особливими освітніми 
потребами, що дозволяє обрати в ньому індивідуальний маршрут для 
отримання освіти на різних стадіях свого розвитку.  

У подальших дослідженнях важливо висвітлити такий важливий 
аспект порушеної проблеми, як розвиток інтегрованої та інклюзивної 
освіти у закладах освіти різних ланок у досліджуваних країнах.  
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Григоренко В. Л. Становлення iнклюзивної освiти в країнах 

пострадянського простору: передумови та мiжнародне нормативно-
правове підґрунтя  

У статті подано результати історико-педагогічного аналізу 
мiжнародного нормативно-правового підґрунтя у контексті розбудови 
суспільства рівних можливостей й затвердження права на інклюзивну 
освіту осіб з обмеженими можливостями здоров’я у країнах 
пострадянського простору. Пострадянський простір розглянуто як 
особливу соціальну і політичну реальність, суперечлива цілісність котрої 
зумовлена спільністю радянського соціалістичного етапу історії, що 
обумовило загальне сприйняття феномену інвалідності у контексті 
медичної моделі інвалідності. За проведеним авторкою дослідженням, 
найбільш активно приєднання до міжнародної освітньої спільноти та 
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впровадження інклюзії як базового освітнього пріоритету відбулося у 
балтійських країнах, східноєвропейські держави, до яких належить і 
Україна, на відміну від інших країн пострадянського простору, також 
достатньо швидко й успішно ратифікували міжнародні документи 
відносно рівних прав осіб з інвалідністю.  

Ключові слова: пострадянський простір, інклюзивна освіта, 
міжнародні документи, моделі інвалідності, особи з обмеженими 
можливостями здоров’я, сегрегація. 

 
Григоренко В. Л. Становление инклюзивного образования в 

странах постсоветского пространства: предпосылки и 
международная нормативно-правовая основа 

В статье представлены результаты историко-педагогического 
анализа международной нормативно-правовой основы в контексте 
развития общества равных возможностей и утверждения права на 
инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в странах постсоветского пространства. Постсоветское 
пространство рассмотрено как особая социальная и политическая 
реальность, противоречивая целостность которой обусловлена 
общностью советского социалистического этапа истории, что обусловило 
общее восприятие феномена инвалидности в контексте медицинской 
модели инвалидности. Согласно проведенному автором исследованию, 
наиболее активно вхождение в международное образовательное 
сообщество и внедрение инклюзии как базового образовательного 
приоритета произошло в балтийских странах, восточноевропейские 
государства, к которым относится и Украина, в отличии от других стран 
постсоветского образовательного пространства, также достаточно 
быстро и успешно ратифицировали международные документы 
относительно равных прав лиц с инвалидностью. 

Ключевые слова: постсоветское пространство, инклюзивное 
образование, международные документы, модели инвалидности, лица с 
ограниченными возможностями здоровья, сегрегация. 

 
Grigorenko V. An Establishment of an Inclusive Education in Post-

Soviet Countries: Background and International Legal Basis 
The article provides results of historical and pedagogical analysis of 

background and international legal basis of an inclusive education people with 
disabilities in post-Soviet countries. A post-Soviet space has been considered 
as a special social and political reality, wherein a commonality of the post-
Soviet countries is conditioned by the presence of a socialist stage of history 
and a general perception of the phenomenon of disability in a context of 
medical model. It has been proved that social segregation was maintained and 
intensified in studied countries during entire period of existing of the Soviet 
Union. Special schools for people with disabilities were centers thereof, 
mainly as residential with 24-hour stay of children. As it was shown in the 



 

 97

analysis performed by the author, the most active joining with the international 
educational community and an introduction of inclusion as a basic educational 
priority was happened in the Baltic countries. East European countries, to 
which Ukraine also belongs, unlike to other post-Soviet countries, 
International documents were also quickly and successfully ratified relatively 
equal rights of persons with disabilities. 

Key words: post-Soviet space, inclusive education, international 
documents, disability models, persons with disabilities, segregation. 
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В. Є. Коваленко  
 

ДО ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО 
ВИКЛАДАННЯ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
Входження національної системи вищої освіти до європейського 

освітнього простору і забезпечення на цій основі рівного доступу до 
якісної вищої освіти громадянам України, в тому числі з особливими 
освітніми потребами є пріоритетним завданням системи освіти.  

Для переважної більшості юнаків і дівчат з порушеннями 
психофізичного розвитку вступ до вищого навчального закладу і початок 
навчання стають першим дієвим кроком у напрямку соціальної 
інтеграції. Водночас С. Литовченко зазначає, що подібний досвід не 
завжди позитивний. Насамперед це пов’язано з «неготовністю» сучасної 
вітчизняної вузівської системи до створення оптимальних освітніх умов 
для навчальної діяльності цих студентів [2; 4]. В Україні склалася певна 
невідповідність між зростанням прагнення осіб з порушеннями 
психофізичного розвитку здобути вищу освіту, з одного боку, і 
відсутністю у вищих навчальних закладах належних організаційно-
педагогічних умов. Отже, перед науково-педагогічними працівниками 
вищих навчальних закладів постає завдання навчати більш розмаїтий 
студентський контингент, задовольняючи потреби всіх здобувачів вищої 
освіти, в тому числі і студентів з порушеннями психофізичного розвитку.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє констатувати, 
що педагогічні аспекти навчання та виховання студентів з особливими 
освітніми потребами, а також окремі специфічні для них методи та 
прийоми роботи відображено у працях І. Багрової, Ю. Бистрової, 
Т. Бондар, Н. Засенко, А. Колупаєвої, С. Литовченко, Є. Синьової, 
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О. М. Таранченко, Л. Фомічової, І. Цукерман, М. Шеремет, 
М. Шестакової. Зокрема, Т. Бондар зазначає, що важливою умовою 
включення молоді з особливими потребами в освітній процес вищого 
навчального закладу є створення інклюзивного освітнього середовища.  

У контексті наукової статті розглядаємо інклюзивне освітнє 
середовище як сукупність умов, що забезпечують рівний доступ особам з 
особливими освітніми потребами до якісної інклюзивної освіти в 
інклюзивному навчальному закладі (дошкільному, загальному 
середньому, професійно-технічному і вищому) незалежно від їх 
психофізичного розвитку, стану здоров’я, віку, статі, соціально-
економічного статусу, раси, місця проживання і виховання, та як 
сукупність учасників навчально-виховного процесу, пов’язаних 
спільністю умов, у яких відбувається їхня діяльність. Ю. Найда зазначає, 
що освітнє середовище стане інклюзивним за умови наявності низки 
ознак, серед яких головною є диференційоване викладання. Втім, 
питання застосування диференційованого викладання як засобу 
задоволення освітніх потреб студентів з порушеннями психофізичного 
розвитку у вищих навчальних закладах не були предметом спеціального 
педагогічного дослідження. 

Актуальність проблеми, її практична значущість та недостатня 
розробленість зумовили обрання теми наукової статті «До проблеми 
застосування диференційованого викладання в інклюзивному освітньому 
середовищі вищого навчального закладу». 

Мета статті – розкрити можливості та сферу застосування 
диференційованого викладання як засобу задоволення освітніх потреб 
студентів з особливими освітніми потребами у вищих навчальних 
закладах. 

О. Таранченко, Ю. Найда розглядають диференційоване викладання 
як концептуальний підхід і практичну технологію специфічної 
організації навчального процесу [3]. Цей підхід дає викладачеві змогу 
врахувати відмінності між студентами та забезпечувати оптимальний і 
результативний навчальний досвід для кожного з них. 

І. Клігман розглядає диференційоване (лат. differentia – різниця, 
відмінність) викладання як спеціально організовану навчально-
пізнавальну діяльність, яка з огляду на вікові, індивідуальні особливості 
суб’єктів учіння, соціальний досвід спрямована на оптимальний 
фізичний, духовний і психічний розвиток студентів, засвоєння 
необхідного обсягу знань, практичних дій за різними навчальними 
планами та програмами [4]. 

Диференційоване викладання передбачає створення навчального 
середовища та організацію навчального процесу таким чином, щоб 
забезпечити успішне опановування курикулуму студентами з різними 
освітніми потребами. Сутність диференціації полягає у відкритості і 
варіативності навчання, різноманітності методів, засобів і форм 
організації навчальної діяльності шляхом застосування заходів, які 
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забезпечують кожному студентові засвоєння знань та умінь на межі його 
можливостей. Успішність, результативність диференційованого 
викладання зумовлюються конкретними завданнями кожного етапу 
навчання, шляхами їх розв’язання, врахуванням особливостей студентів 
та педагогічної майстерності викладачів. 

Диференційоване викладання це фундаментально інший спосіб 
навчати студентів із різними освітніми потребами. Загальновідомо, що 
студенти навчаються в різний спосіб, але базовий зміст, уміння і навички, 
визначені стандартами, освітньо-кваліфікаційними характеристиками та 
освітньо-професійними програмами підготовки, залишаються незмінними. 
Диференційоване викладання дає змогу кожному зі студентів опанувати 
знання, вміння і навички своїм власним шляхом. 

Диференційоване викладання передбачає систему роботи з 
розв’язування диференційованих завдань. Ефективній реалізації 
дидактичних цілей сприяє відповідна класифікація завдань. 
Систематизація диференційованих завдань здійснюється: 

 за рівнем складності змісту: полягає у виконанні студентами 
роботи, однакової за характером діяльності та різної за наявністю 
елементів знань, уявлень, понять про об’єкти і явища, зв’язки та 
залежності між ними; 

 за операційним вмістом: передбачає різну кількість операцій 
стосовно однакового обсягу змістової інформації; 

 за пізнавальною самостійністю: завдання характеризуються 
однотипністю з операційно-змістового погляду та різноплановістю за 
мірою допомоги викладача певній групі студентів [3]. 

Для студентів, які різняться своїми особливими освітніми 
потребами, ключовим у процесі навчання є спосіб диференціації, який 
найчастіше полягає в отриманні доступу до навчального матеріалу через 
його зміст. Доступність змістового наповнення навчальної діяльності 
вважається ключовим елементом диференціації. Диференціація на рівні 
змісту поєднує цілі, завдання та очікування (навчальні, розвивальні, 
соціальні) результати, яких планується досягти.  

Ю. Найда зазначає, що саме баланс між цілями та завданнями 
визначає рівень диференціації змісту. Для підтримки змісту навчання 
використовується видозміна певних елементів і матеріалів. Йдеться про 
дії, поняття, узагальнення, принципи, установки і навички. Зміни, які 
можна спостерігати в інклюзивному середовищі вищого навчального 
закладу, найчастіше виявляються в тому, яким чином студенти 
отримують доступ до навчання. Доступ до змісту розглядається в якості 
головної вимоги. Завдання та задачі пов’язуються з цілями навчання [3].  

Надзвичайно важливим є поєднання цілей і завдань навчання. 
Завдання часто формулюються як послідовність етапів наростаючої 
складності, внаслідок чого виникає континуум завдань з формування 
навичок. Зміст навчання має містити одні і ті ж самі поняття для всіх 
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учнів, проте міру їх складності необхідно варіювати відповідно до 
можливостей різних учнів. 

Диференціація процесу передбачає використання гнучкої системи 
поділу на групи. Дуже важливо застосовувати гнучкі методи формування 
груп. У міру опанування знань чи нового матеріалу, студенти мають 
взаємодіяти один з одним і спільно працювати. Викладачі мають 
проводити попереднє обговорення головних ідей змісту з усією групою, 
після чого на практичних заняттях слідує робота в малих групах чи 
парах. При виконанні окреслених завдань групи студентів можуть самі 
спрямовувати свою роботу або ж це може робити викладач. Порядок 
створення груп не має бути усталеним. Як один з базових елементів 
диференційованого викладання, формування груп і перегрупування має 
бути динамічним процесом і змінюватися залежно від змісту, проекту і 
результатів періодичного оцінювання. Управління класом йде на користь 
студентам та викладачеві. Для ефективної роботи у групі з 
використанням диференційованого викладання викладач має ретельно 
підходити до організації і вибору методів навчання. 

Диференціація результату навчальної діяльності передбачає 
початкове і поточне оцінювання готовності й успіхів студентів. 
Ґрунтовне попереднє оцінювання веде до функціональної та успішної 
диференціації. Попереднє і поточне оцінювання надає викладачеві 
інформацію, на основі якої вони можуть успішно застосовувати певний 
набір навчальних стратегій і механізмів підтримки, враховуючи 
різноманітні потреби, інтереси і здібності, які виявлено у студентів. 
Завдання, які розв’язують студенти, можуть бути диференційованими, 
аби студенти з різними можливостями могли продемонструвати чи 
проявити свої знання і розуміння по-різному. Добре структурований 
продукт (завдання, вправа тощо) дає змогу використовувати різноманітні 
форми виконання та альтернативні процедури перевірки, а також 
передбачає різні ступені складності, типи оцінки та виставлення балів. 

Студенти з особливими освітніми потребами, яких викладач, 
виділяє в окрему групу (на етапі аналізу індивідуальних особливостей), 
визначаючи їх як таких, котрі мають певні труднощі у засвоєнні змісту 
навчальної дисципліни, потребують додаткових модифікацій організації 
навчального процесу. 

До модифікацій належать: зміна тривалості періоду виконання 
завдання, зміна навчального середовища, ресурсів, матеріалів, форми 
подачі завдань чи оцінювання з урахуванням особливих освітніх потреб 
студентів. Наприклад, використання паралельних ресурсів іншого рівня 
складності; друкованих та інших матеріалів, наприклад: фільмів, відео- 
та аудіозаписів; альтернативних навчальних матеріалів, наприклад, запис 
на диктофон, збільшення демонстраційних матеріалів, проектор, 
комп’ютер, використання адаптаційних пристроїв, наприклад: тримач 
для крейди, маркери, ручки з можливістю стирання написаного, функція 
перевірки орфографії в текстовому редакторі комп’ютерної програми; 
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вказівників рядків на аркуші паперу, окремих клітинок в зошиті, 
міліметрівки або паперу з рельєфними рядками.  

Застосування модифікацій передбачає також повторення завдань, 
пояснень і представлення їх у різній формі: усній, письмовій або в 
аудіозаписі; виділення маркером ключових думок у конспекті лекції для 
студентів; надання студентові можливості виконати подібну діяльність 
під керівництвом викладача перед початком практичного заняття. 

На рівні завдання та оцінки модифікації передбачають надання 
студентові можливості виконати завдання в довільному форматі (за 
власним вибором). Наприклад, студенти можуть представити звіт по-
різному: підготувати радіопередачу, скласти лист-характеристику та ін.; 
дати змогу відповідати усно на запитання екзамену; дозволити 
відповідати на меншу кількість запитань.  

Застосування модифікації дозволяє викладачеві заздалегідь 
визначити, якими матеріалами будуть користуватися студенти, як краще 
побудувати практичне заняття (на основі індивідуальної, групової чи 
фронтальної роботи), в якому вигляді студенти мають відповідати на 
запитання (виконувати завдання); підібрати типи вправ і види діяльності, 
продумати варіанти їх виконання, очікувані результати тощо.  

Важливо пам’ятати, що впроваджуючи модифікації, викладач 
створює умови для залучення дітей до роботи над темою заняття та 
допомагає їм працювати над завданнями. Коли виникає потреба в 
модифікаціях для студентів з особливими освітніми потребами, 
викладачеві слід не просто визначити доцільні типи модифікацій для 
окремих студентів, а й розумно розподілити свій час та сили. 

Отже, диференційоване викладання забезпечує індивідуалізацію 
навчання, яка передбачає врахування індивідуальних особливостей 
кожного, визначення перспективи розумового розвитку й гармонійного 
вдосконалення особистості, формування індивідуального стилю 
діяльності майбутнього фахівця. Однією з необхідних умов ефективного 
застосування диференційованих завдань в інклюзивному освітньому 
середовищі вищого навчального закладу є забезпечення їх дидактичної 
підготовки в межах державних стандартів за варіативності способів 
засвоєння дидактичних знань і вмінь. Розв’язання диференційованих 
завдань означає не так зниження загальних вимог для студентів з 
особливими освітніми потребами і підвищення для студентів з 
нормальним розвитком, як вільний вибір ними варіанта та рівня 
засвоєння, допомогу першим і створення умов для глибокого засвоєння 
знань другим.  

Перспективу подальших наукових розвідок вбачаємо в дослідженні 
проблеми оцінювання навчальних досягнень студентів в інклюзивному 
освітньому середовищі вищого навчального закладу, спрямованої на 
ліквідацію негативного впливу ситуації оцінювання та емоційний стан 
здобувачів вищої освіти та процес учіння загалом. 
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Коваленко В. Є. До проблеми застосування диференційованого 

викладання в інклюзивному освітньому середовищі вищого 
навчального закладу 

У статті розглядається проблема застосування диференційованого 
викладання як засобу задоволення освітніх потреб студентів з 
порушеннями психофізичного розвитку в інклюзивному освітньому 
середовищі вищого навчального закладу. Диференційоване викладання 
розглядається як концептуальний підхід і практична технологія 
специфічної організації навчального процесу, який заснований на 
розумінні та урахуванні відмінностей між студентами з метою 
забезпечення оптимального і результативного навчального досвіду для 
кожного з них. Розкрито сутність диференціації на рівні змісту, процесу 
навчання та результату навчальної діяльності. Охарактеризовано сутність 
модифікацій організації навчального процесу, до яких належать: зміна 
тривалості періоду виконання завдання, зміна навчального середовища, 
ресурсів, матеріалів, форми подачі завдань чи оцінювання з урахуванням 
особливих освітніх потреб студентів. 

Ключові слова: інклюзивне освітнє середовище, студенти з 
особливими освітніми потребами, диференційоване викладання. 

 
Коваленко В. Е. К проблеме применения дифференцированного 

обучения в инклюзивной образовательной среде высшего учебного 
заведения 

В статье рассматривается проблема применения 
дифференцированного обучения как средства удовлетворения 
образовательных потребностей студентов с нарушениями 
психофизического развития в инклюзивной образовательной среде 
высшего учебного заведения. Дифференцированное преподавание 
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рассматривается как концептуальный подход и практическая технология 
специфической организации учебного процесса, который основан на 
понимании и учете различий между студентами с целью обеспечения 
оптимального и результативного образовательного опыта для каждого из 
них. Раскрыта сущность дифференциации на уровне содержания, 
процесса обучения и результата учебной деятельности. 
Охарактеризована сущность модификаций организации учебного 
процесса, к которым относятся: изменение продолжительности периода 
выполнения задания, изменение учебной среды, ресурсов, материалов, 
формы подачи задач и оценивания с учетом особых образовательных 
потребностей студентов. 

Ключевые слова: инклюзивная образовательная среда, студенты с 
особыми образовательными потребностями, дифференцированное 
преподавание. 

 
Kovalenko V. To the Problem of the Application of Differentiated 

Education in the Inclusive Educational Environment of a Higher 
Educational Institution 

The article describes the problem of using differential education as a 
means of meeting the educational needs of students with disabilities of 
psychophysical development in the inclusive educational environment of a 
higher educational institution. Differentiated teaching is considered as a 
conceptual approach and practical technology of the specific organization of 
the learning process, which is based on understanding and consideration of the 
features between students in order to ensure optimal and effective educational 
experience for each of them. 

Differentiated teaching provides for the creation of an educational 
environment and the organization of the educational process in such a way as 
to ensure the successful mastery of the curriculum by students with different 
educational needs. The essence of differentiation lies in the openness and 
variability of teaching, the diversity of methods, means and forms of 
organization of educational activity by applying measures that ensure each 
student the assimilation of knowledge and skills to the brink of his capabilities. 

The essence of differentiation is revealed at the level of content, the 
learning process and the result of learning activity.  

Key words: inclusive educational environment, students with special 
educational needs, differentiated teaching. 

 
Стаття надійшла до редакції 13.09.2017 р. 
Прийнято до друку 24.11.2017 р. 
Рецензент – д.п.н., проф. Караман О. Л. 
 
 
 
 



 

 104

УДК 37.018-056.3(477)(045) 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ 
 ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 
Освіта в сучасному суспільстві виконує безліч функцій. Основною 

метою освітнього процесу є надання знань. Але, водночас, він має багато 
інших, не менш важливих завдань. Освітній процес повинен сприяти 
особистісному розвитку, забезпечувати приріст соціальних контактів та 
входження кожного учня в колектив. І кожна дитина має на це право. 
Діти з особливими освітніми потребами повинні мати ті ж можливості, 
що і звичайні діти. Ігнорувати їх потреби в освіті, виключати їх із 
суспільного життя означає – порушувати ті їх права, які від народження 
властиві всім людям. Тому включення всіх дітей в освітній процес 
являється важливим компонентом якісної освіти. Саме через вищеназвані 
причини в Україні почали активно впроваджувати інклюзивну освіту. 

Особливості впровадження інклюзивної освіти в Україні були 
розглянуті в працях відомих вітчизняних науковців: В. Бондаря, 
О. Заярнюк, С. Здрагат, І. Іванової, А. Колупаєвої, Г. Кравченко, 
Н. Ліщук, І. Луценко, Ю. Найди, Л. Савчук, Н. Софій.  

Після закріплення основних положень інклюзивної освіти на 
законодавчому рівні стало можливим її успішне впровадження в Україні. 
Вже станом на 1 березня 2011 року було створено 536 спеціальних класів 
у загальноосвітніх навчальних закладах, завдяки чому майже 130 тисяч 
дітей з особливими потребами охоплені інклюзивною освітою. В системі 
органів праці і соціального захисту населення на сьогоднішній день 
функціонують 55 дитячих будинків-інтернатів, в яких навчається понад 
6,9 тисячі дітей-інвалідів [1]. 

Нині активно розробляють науково-методичне забезпечення сфери 
інклюзивної освіти. У Львові та Полтаві створено модельні центри 
запровадження інклюзивної освіти. 

Інститут спеціальної педагогіки, який являється науковою 
установою Національної академії педагогічних наук України, досліджує 
проблеми освіти дітей з особливими потребами, обґрунтовує стратегічні 
напрями розвитку спеціальної психології та педагогіки, розробляє 
науково-теоретичну базу розвитку і впровадження інклюзивної освіти. 
Наприклад, Міністерством освіти і науки України затверджено ряд 
навчально-методичних посібників для батьків та вчителів: 

Путівник для батьків з особливими освітніми потребами 
(А. Колупаєва, 2010) [7]; 

Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання 
(А. Колупаєва, Л. Савчук, 2011) [6]; 
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Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: 
початкова ланка (А. Колупаєва, 2010) [8]. 

У системі Інститутів післядипломної освіти запроваджено 
навчальні програми: «Вступ до інклюзивної освіти», «Диференційоване 
викладання в інклюзивному класі», а також навчальну програму й 
навчально-методичний посібник «Професійне співробітництво в 
інклюзивному навчальному закладі» (А. Колупаєвої, Е. Данілавічюте, 
С. Литовченко); навчальну програму та навчально-методичний посібник 
для педагогічних університетів «Основи інклюзивної освіти» (за заг. ред. 
д. пед. н., проф. А. Колупаєвої) [5; 6; 7; 8] 

В той же час, не дивлячись на те, що відбувається активне 
впровадження системи інклюзивної освіти, зустрічається безліч 
перешкод. Головним негативним фактором є нестача фінансування 
інклюзивної освіти. Слід відмітити, що через відсутність окремого 
фінансування освіти для дітей з особливими потребами його не було 
закладено в бюджет. Через це постає проблема недостатнього 
матеріально-технічного та кадрового забезпечення загальноосвітніх 
навчальних закладів, таких як: відсутність спеціального допоміжного 
навчального обладнання, спеціально розроблених навчальних методик та 
програм інклюзивного навчання, недостатня кількість спеціально 
підготовлених фахівців для роботи з дітьми з особливими потребами. 

На думку А. Колупаєвої, на сьогодні в Україні лише близько 20% 
загальноосвітніх шкіл є цілковито, а 45% – частково доступними для 
дітей з обмеженими фізичними можливостями. Тільки 32% професійних 
навчальних закладів обладнані пандусами, звуковою сигналізацією та 
інформаційними табличками [5]. 

Однією з основних проблем у сфері освіти дітей з особливими 
потребами є також відсутність послідовності в наданні освітніх та 
реабілітаційних послуг на всіх рівнях навчально-виховного процесу з 
обов’язковою психолого-педагогічною, медичною та фізичною 
реабілітацією. Також, на сьогоднішній день відсутня і класифікація 
психофізіологічних порушень, що визначала б з якими порушеннями 
діти можуть приходити до загальноосвітнього навчального закладу. 

Окрім об’єктивних чинників, інтегрування дітей-інвалідів у 
суспільство ускладнює непідготовленість суспільства до їх сприйняття. 
Зустрічаються випадки, коли дітям з обмеженими можливостями 
відмовляють у прийнятті до навчального закладу через упереджене 
ставлення до них керівників навчальних закладів. З іншого боку, до дітей 
з особливими освітніми  потребами доволі часто виявляють надмірну 
турботливість, що відповідно до європейських стандартів не являється 
рівністю умов. Загалом, українському суспільству властивий низький 
рівень інформованості про інклюзивну систему освіти. 

Ряд дослідників (А. Колупаєва, Н. Софій, Ю. Найда) вважає, що 
становлення та розвиток інклюзивної освіти в Україні пройшов декілька 
умовних етапів: 
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1991-2003 – стихійний або перехідний; 
2003-2010 – інтеграційний; 
2003-2010 – період «інклюзії» [5; 7; 8].  
Саме ратифікація Конвенції ООН «Про права дитини» врегулювала 

право на освіту дітей з особливими потребами. У відповідності до 
положень Саламанкської декларації, почався процес формування 
державної законодавчої бази та відбулась популяризація міжнародних 
стандартів в даній сфері. Діяльність різноманітних міжнародних та 
всеукраїнських фондів, які було засновано протягом перехідного періоду, 
при підтримці багатьох державних органів забезпечили інтеграцію дітей 
з особливими потребами в освітній процес загальноосвітніх шкіл та 
зниження рівня сегрегації в Україні протягом періоду інтеграції. Правове 
визнання та поширення інклюзивна освіта отримала лише з настанням 
третього періоду.  

Основним документом, що на сьогоднішній день регламентує 
процес втілення інклюзивної освіти в Україні є Конвенція розвитку 
інклюзивної освіти в Україні (2010 рік), яка спрямована: 

 на формування нової філософії суспільства, спрямованої на 
позитивне ставлення до дітей з порушеннями психофізичного розвитку 
та інвалідністю; 

 на необхідності створення умов для реалізації державної 
політики в галузі забезпечення конституційних прав та державних 
гарантій дітям з особливими освітніми потребами в сфері освіти; 

 на вдосконалення системи освіти та соціальної реабілітації дітей 
з порушеннями психофізичного розвитку, шляхом використання 
інноваційних технологій, інклюзивної освіти з використанням 
адаптованого міжнародного досвіду [1]. 

Суттєвий вклад в реконструкцію існуючої освітньої моделі внесли і 
різноманітні благодійні фонди та суспільні організації. Наприклад, 
діяльність Міжнародного фонду «Відродження» Інституту Відкритого 
Суспільства (1990 р.) спрямована на фінансове та організаційне сприяння 
становленню відкритого демократичного суспільства в Україні засобами 
підтримки значущих для цього суспільних  ініціатив [3; 9; 10].  

В межах діяльності Фонду в Україні була ініційована програма 
«Крок за кроком» (1996-1999 рр.), спрямована на втілення 
демократичних практик в систему дошкільної освіти, включення дітей з 
особливими потребами в загальноосвітні школи [1]. 

На базі цієї програми та Міжнародного центру розвитку дитини 
було створено Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», діяльність якого 
базується на цінностях відкритого демократичного суспільства та 
спрямована на втілення інклюзивної освітньої моделі за активного 
залучення сім’ї дитини та громадськості шляхом проведення тренінгів 
для педагогів та представників громадських організацій. Діяльність цього 
Фонду полягає також в розробці та реалізації проектів, які спрямовані на 
забезпеченні рівного доступу до якісної  освіти для всіх дітей [1]. 
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Суттєвий вклад в розвиток інклюзивної освіти внесли й інші 
суспільні організації – ERA (Європейська дослідницька організація), 
Асоціація батьків особливих дітей, спеціальні заклади та організації 
(Український інститут корекційної та реабілітаційної валеології, 
регіональні ресурсні центри інклюзивної освіти, інклюзивні центри 
творчого розвитку та ін.) [10]. 

Саме за підтримки різних всеукраїнських фондів в нашій країні 
відбувається втілення програм та проектів інклюзивної освіти. В 2001-
2007 роках був проведений науково-педагогічний експеримент, в рамках 
якого діти з особливими потребами отримували освіту в загальноосвітніх 
школах, але, на відміну від інклюзивної освіти, для таких дітей не 
створюються додаткові умови навчання. В цьому експерименті взяли 
участь 23 загальноосвітні школи з 8 областей України, проект в цілому 
охопив 364 дитини з особливими потребами. В ході проекту 
спостерігались наступні позитивні зміни: а) активізація пізнавального 
процесу; б) підвищення рівня толерантного відношення до осіб з 
особливими потребами з боку всіх учасників педагогічного процесу [1]. 

За результатами проекту було підготовлено законопроект «Про 
спеціальну освіту». Програма «Інклюзивна освіта» спрямована на розробку 
ефективної моделі інклюзивної освіти. В рамках проекту Фонду «Крок за 
кроком» було реалізовано ще ряд проектів, які необхідно відмітити: 

1) «Реалізація прав людини через рівний доступ до якісної освіти» 
(2001-2002 рр.) 

2) «Змінимо світ для дітей з особливими потребами – крок до 
партнерства (2002); 

3) «Адвокатство батьків – відстоювання права на інклюзивну освіту 
дітей з особливими потребами» (2003); 

4) «Розвиток модельних центрів інклюзивної освіти для дітей з 
особливими потребами» (2005-2007 рр.); 

5) «Втілення інклюзивної освіти в Україні» (2007 р.). 
В цілому, програмою «Інклюзивне навчання» було охоплено 

49 експериментальних класи в 20 експериментальних навчальних 
закладах, в яких отримували освіту 178 дітей з особливими потребами. 
Також в програмі взяли участь 4 інститути післядипломної освіти – 
393 педагогічних працівника підвищили свій професійний рівень [1]. 

За участі Канадського агентства міжнародного розвитку та 
Міжнародного Фонду «Відродження» був розроблений та втілений 
канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими 
потребами в Україні». Можна виділити основні задачі проекту: 

 укріплення можливостей пілотних навчально-виховних та 
суспільних організацій в розвитку інклюзивної освіти; 

 забезпечення належного рівня професійно-педагогічної 
підготовки вчителів для роботи в умовах інклюзивного класу; 

 формування позитивного відношення до людей з порушеннями 
психофізичного розвитку в суспільстві. 
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В рамках цього проекту у Львівському педагогічному коледжі були 
включені в навчальний процес всіх спеціальностей спецкурси «Вступ до 
інклюзивної освіти», «Стандарти оцінки в інклюзивному класі», 
«Диференційоване викладання в інклюзивному класі». В навчальні курси 
загальної педагогіки та психології були інтегровані теми «Лідерство в 
інклюзивному класі» та «Менеджмент інклюзивної школи». 

Зазначений проект дав можливість зосередити увагу державних 
органів на необхідності удосконалення умов навчання та забезпечення 
вільного доступу дітей з особливими потребами до шкільних приміщень, 
врахування їх потреб при будуванні, реконструкції, капітальних ремонтів 
споруд та навчальних приміщень. 

На сьогодні інклюзивне навчання може здійснюватися за одним з 
напрямів: 

 повна інклюзія, коли діти-інваліди з психологічною готовністю 
до спільного навчання зі здоровими однолітками включаються до 
звичайних класів (груп) загальноосвітнього (дошкільного) навчального 
закладу, при цьому вони мають одержувати корекційну допомогу за 
місцем навчання та проживання; 

 комбінована інклюзія, за якої діти з близьким до норми рівнем 
психофізичного розвитку включаються до звичайних класів (груп) 
загальноосвітнього (дошкільного) навчального закладу, у процесі 
навчання вони постійно одержують допомогу вчителя-дефектолога 
(асистента вчителя); 

 часткова інклюзія, за якої діти з обмеженнями, які неспроможні 
нарівні зі здоровими однолітками оволодіти освітнім стандартом, 
вливаються лише на частину дня до загальноосвітніх класів (груп); 

 тимчасова інклюзія, за якої діти з особливостями потребами 
об’єднуються зі здоровими однолітками 2-4 рази на місяць для 
проведення спільних виховних заходів. 

Повна та комбінована форми інклюзії дитини з особливими 
освітніми потребами прийнятні лише для дітей з високим рівнем 
психофізичного і мовленнєвого розвитку; часткова і тимчасова – доцільні 
для дітей з нижчим рівнем розвитку, в тому числі і для дітей з 
порушеннями інтелекту. Тобто для кожної дитини потрібно підібрати 
найбільш сприятливу для неї форму інтеграції, щоб не зашкодити її. 

Таким чином, проаналізувавши питання державної політики у сфері 
запровадження інклюзивної форми навчання та її сучасного стану, можна 
зробити висновок, що останніми роками в цьому напрямі досягнуто 
таких успіхів, а саме: на законодавчому рівні закріплено право 
створювати в загальноосвітніх навчальних закладах спеціальні та 
інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами; 
ухвалено ряд нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію 
норм та положень законодавства; активізовано розроблення науково-
методичного забезпечення інклюзивної освіти. 
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Павленко Л. С., Коваленко В. Є. Особливості впровадження 

інклюзивної освіти в Україні 
У статті проаналізовано питання державної політики в сфері 

запровадження інклюзивної форми навчання. Зазначено успіхи, яких було 
досягнуто на законодавчому рівні та в розробці науково-методичного 
забезпечення навчання дітей з особливими освітніми потребами. Вказано 
ряд навчально-методичних посібників та названо навчальні програми та 
проекти, що роблять вклад в реконструкцію існуючої освітньої моделі. 
Разом з досягненнями надано перелік основних проблем в цій сфері. 
Підкреслено відмінності між інтеграцією та інклюзією, проаналізовано 
форми інклюзивної освіти. Розглядаються можливі напрямки подальшого 
розвитку інклюзивного навчання в Україні. 

Ключові слова: інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми 
потребами, спеціальна освіта. 

 
Павленко Л. С., Коваленко В. Є. Особенности внедрения 

инклюзивного образования в Украине 
В статье проанализированы вопросы государственной политики в 

сфере внедрения инклюзивной формы обучения. Указаны успехи, 
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достигнутые на законодательном уровне и в разработке научно-
методического обеспечения обучения детей с особыми потребностями. 
Указан ряд учебно-методических пособий и названы учебные программы 
и проекты, которые вносят вклад в реконструкцию существующей 
образовательной модели. Вместе с достижениями дан перечень основных 
проблем в этой сфере. Рассмотрены отличия в трактовании понятий 
«инклюзия» и «интеграция», рассматриваются формы организации 
инклюзивного образования детей с особыми образовательными 
потребностями. Проанализированы возможные направления 
дальнейшего развития инклюзивного обучения в Украине. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с особыми 
потребностями, коррекционное образование. 

 
Pavlenko L., Kovalenko V. Features of Introduction of Inclusive 

Education in Ukraine 
The article analyzes the issues of state policy in the field of introduction 

of an inclusive form of education. The achievements, which were achieved at 
the legislative level and in the development of scientific and methodological 
support for the training of children with special needs, were noted. In addition 
to objective factors, the integration of disabled children into society 
complicates the lack of preparedness of society for their perception. A number 
of teaching aids are indicated and educational programs and projects that 
contribute to the reconstruction of an existing educational model are named. 
Together with achievements, a list of major proles in this area is provided. The 
distinction between integration and inclusion is emphasized.  

The publication of domestic scientists in which identifies promising 
directions of development of education for children with various forms of 
violations of the physical and mental development are consider. It was 
established that full and combined forms of inclusion of a child with special 
educational needs are only suitable for children with high levels of 
psychophysical and speech development; partial and temporary - appropriate 
for children with a lower level of development, including for children with 
intellectual disabilities. Possible directions for the further development of 
inclusive education in Ukraine are considered. 

Key words: inclusive education, children with special needs, special 
education. 
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 

УДК 378.046:005]:303.4 
 
С. О. Головко  
 

СУЧАСНІ ТРЕНДИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
МАГІСТРІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
Актуальність і доцільність дослідження проблеми фахової 

підготовки майбутніх магістрів з менеджменту у вищому навчальному 
закладі спричинено тими динамічними перетвореннями, що 
відбуваються в економічній, політичній, соціальній сферах нашої країни 
загалом, й у сфері економічної освіти зокрема. Ці зміни висувають 
підвищенні вимоги до професійних якостей майбутнього менеджера, 
серед яких найважливіше місце посідають навички взаємодії, лідерства, 
командної роботи, обґрунтування управлінських рішень, відкритості до 
нових знань та критичного мислення, уміння володіти дієвими 
інструментами мотивування персоналу організації та регулювання 
міжособистісних відносин, здійснення ефективних комунікацій у різних 
сферах діяльності організації тощо.  

Ми маємо глибоке переконання в тому, що на освітньому рівні 
магістра зазначені вимоги трансформуються в необхідність формування 
у майбутніх менеджерів управлінської культури, що виступає складовою 
людської культури й формою використання загальнолюдських 
культурних надбань у сфері управління. За змістом культура управління 
менеджера характеризується його успішністю в організації і здійсненні 
процесу управління, організації управлінської праці, використанні 
техніки управління, а також вимог, що висуваються до систем 
управління і працівників, які обумовлені нормами та принципами 
суспільної моралі, етики, естетики й права. 

Фундаментальним теоретико-методичним підґрунтям проблеми 
формування управлінської культури майбутніх магістрів з менеджменту 
є наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, у яких виокремлено 
наступні напрями розв’язання окресленого питання: теорія і практика 
професійного становлення майбутнього менеджера, економіста у вищих 
навчальних закладах (Т. Поясок, В. Стрельніков, С. Кожушко, Т. Коваль, 
Т. Колбіна та ін.); дослідження проблем освітнього менеджменту 
(А. Губа, В. Бондар, Л. Даниленко, Г. Єльникова, С. Калашнікова, 
Т. Сорочан, М. Сметанський, Є. Хриков та ін.); загальні основи розвитку 
професійно-педагогічної культури в освітньому процесі вищих 
навчальних закладів (Н. Ничкало, В. Буряк, В. Гриньова, І. Зязюн, 
В. Кремень, Л. Нечепоренко, І. Прокопенко, Г. Шевченко та ін.), зокрема 
управлінської культури (Г. Єльникова, А. Грушева, Н. Протасова, 
О. Романовський та ін.). 
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Разом із тим, незважаючи на інтенсивні, різнопланові студії, 
проблему формування управлінської культури майбутніх магістрів з 
менеджменту ще не було розглянуто в умовах навчання в магістратурі.  

Отже, метою нашої статті є окреслення сучасних трендів фахової 
підготовки магістрів з менеджменту, зокрема, в контексті формування 
управлінської культури магістрантів. 

Робота виконана в межах теми «Гуманізація навчально-виховного 
процесу у вищій школі» (державний реєстраційний номер 0114U001251), 
що розроблюється у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет». 

Перш за все зазначимо, що в протягом 2016 – 2017 н. р. на базі 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» було 
проведено пілотне опитування студентів-менеджерів. Респондентами 
стали 138 осіб. Нас цікавили питання, що пов’язані з покращенням якості 
фахової підготовки студентів економічної галузі. Зокрема нас 
інтересувало, як із цим процесом корелює використання широких 
можливостей навчальних дисциплін фахового (професійно-практичного 
циклу), виробничої практики на підприємствах різних форм власності, а 
також організації й проведення магістерських досліджень. Результати 
експерименту подано в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Якість фахової підготовки студентів – майбутніх менеджерів 

Рівні розвитку, % 
Індикатори вимірювання 

Низький Середній Високий 

Організація й проведення магістерських 
досліджень 44,1 46,5 9,4 
Навчальні дисципліни фахового 
(професійно-практичного циклу) 38,4 51,4 10,2 
Виробнича практика на підприємствах 
різних форм власності 37,4 54,4 8,2 
Загальний рівень 39,9 50,7 9,4 

Для наочності сприйняття статистичної інформації подамо 
результати графічно (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Якість фахової підготовки студентів – майбутніх менеджерів 
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Перейдемо до аналізу результатів експерименту. Розглядаючи 
індикатор «Організація й проведення магістерських досліджень», 
зазначимо, що більшість майбутніх менеджерів мають середній рівень 
показників (46,5%), а також низький рівень (44,1%). Як бачимо, 
більшість студентів не виявляють особливого інтересу до наукової 
діяльності на підставі особистісних потреб, уважають, що вона не є 
найважливішим складником професії менеджера, слабко переконані в 
необхідності розвитку дослідницької компетентності, у деяких студентів 
наявний певний особистісний смисл у науковій діяльності в межах 
здійснення магістерського дослідження, не всі отримують задоволення 
від власної науково-дослідної роботи, прагнуть досягти наукових 
результатів лише в межах окремих навчальних дисциплін. 

Аналізуючи наступний індикатор, пов’язаний із використанням 
можливостей навчальних дисципліни фахового (професійно-практичного 
циклу) задля поліпшення якості фахової підготовки, констатуємо ті самі 
тенденції, що й у попередньому критерії. Так, більшість майбутніх 
менеджерів мають середній рівень показників (51,4%), а також низький 
рівень (38,4%). Отже, виділяємо недостатню компетентність до реалізації 
завдань професійного характеру, що передбачає наявність теоретичних 
знань з фахових дисциплін, умінь приймати управлінські рішення, 
використовувати відповідні методи вирішення поставлених проблем, 
знання умов їх застосування тощо.  

Оцінюючи можливості виробничої практики як найважливішого 
складника фахової підготовки майбутніх менеджерів зазначимо, що за 
оцінками студентів не всі вміють планувати та реалізовувати власну 
професійну діяльність (низький рівень указують 37,4% респондентів, 
середній – 54,4%). Відтак, можемо констатувати недостатній розвиток 
професійних умінь і навичок: бачення проблеми, її стисле та правильне 
вираження, планування, збір, аналіз отриманих даних, презентація 
результатів роботи, готовність до подолання труднощів, виявлення й 
усунення їхніх причин. 

Зауважимо, що результати нашого дослідження багато в чому 
перегукуються з результатами докторської роботи Т. Поясок, яка вказує 
на вимоги щодо сучасного представника економічної галузі: здатність до 
роботи в умовах багатоскладної економіки та функціонування 
організаційних утворень різних форм власності і господарювання; висока 
адаптованість до нових потреб підприємницької діяльності суб’єктів; 
здатність до впровадження інновацій і постійного самовдосконалення; 
здатність впевнено працювати за надзвичайних умов і успішно 
реалізовувати антикризову політику; вміння використовувати в 
професійній діяльності комп’ютерну техніку, сучасні інформаційні 
технології та інші нововведення [1, с. 19]. 

Результати роботи дозволили нам окреслити проблемне поле 
нашого дослідження. Сформулюємо його у вигляді наступних 
суперечностей між: 
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 необхідністю підготовки менеджерів із високим рівнем 
управлінської культури, що виступає запорукою ефективної 
управлінської поведінки, та слабкою зорієнтованістю при навчанні в 
магістратурі на цьому аспекті професійного становлення майбутніх 
магістрів; 

 потенціалом магістерського навчання до формування 
управлінської культури в майбутніх магістрів з менеджменту та 
недостатньою розробленістю відповідної технології, яка враховує 
можливості навчальних дисциплін фахового (професійно-практичного 
циклу) та виробничої практики на підприємствах різних форм власності; 

 сучасними вимогами до організації магістерських досліджень 
майбутніх менеджерів та недосконалістю форм і методів організації 
наукової роботи, що спрямована на формування управлінської культури 
майбутніх магістрів з менеджменту. 

Для вирішення зазначених проблем нами була обрана наступна 
стратегія: 1) на основі аналізу науково-педагогічної літератури виявити 
ступінь розробленості проблеми формування управлінської культури 
майбутніх магістрів з менеджменту в процесі фахової підготовки; 
2) розкрити сутність управлінської культури майбутніх магістрів з 
менеджменту як сучасного педагогічного феномену; 3) визначити 
критерії й показники та діагностувати вихідний рівень сформованості 
управлінської культури майбутніх магістрів з менеджменту в процесі 
фахової підготовки; 4) змістовно розробити технологію формування 
управлінської культури майбутніх магістрів з менеджменту в процесі 
фахової підготовки; 5) експериментально перевірити й оцінити 
ефективність розробленої технології формування управлінської культури 
майбутніх магістрів з менеджменту в процесі фахової підготовки. 

Уважаємо, що реалізація поставлених завдань дозволить нам 
теоретично обґрунтувати, змістовно розробити й експериментально 
перевірити технологію формування управлінської культури майбутніх 
менеджерів у процесі фахової підготовки. Зазначена технологія буде 
використовувати широкі можливості навчальних дисциплін фахового 
(професійно-практичного циклу), виробничої практики на підприємствах 
різних форм власності, організації й проведення магістерського 
дослідження. Гіпотетично зазначимо, що нами буде розроблено 
програмно-методичне забезпечення реалізації технології формування 
управлінської культури майбутніх менеджерів у процесі фахової 
підготовки в межах навчальних дисциплін «Технологія прийняття 
управлінських рішень», «Фінансовий менеджмент», «Інформаційні 
системи й технології в управлінні організацією» та ін.; запроваджено в 
практику позааудиторної роботи серію науково-методологічних 
семінарів: «Основи управління», «Функціональний менеджмент»; 
відкрито в ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
Центр розвитку компетентностей з реінжинірингу бізнес-процесів; 
сформовано банк завдань дослідницького характеру для проходження 
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виробничої практики у відділах: планово-економічних, внутрішнього 
аудиту, контролінгу; адаптовано пакет діагностичних матеріалів для 
визначення рівня сформованості управлінської культури майбутніх 
магістрів з менеджменту. 

Зрозуміло, що ефективність упровадження розробленої нами 
технології в практику університетської освіти залежить від того, 
наскільки в такій роботі будуть зацікавлені самі викладачі. Високий 
рівень вмотивованості й готовності науково-педагогічних працівників до 
діяльності в нових умовах стане запорукою реалізації наших наукових 
ідей. У цьому аспекті для нас базисними є результати дослідження 
В. Стрельнікова, який яскраво окреслює роль викладача ВНЗ у контексті 
підготовки майбутнього економіста, менеджера, зокрема, виділяє 
наступні вміння: 1) оцінювати реальний стан навченості студентів; 
2) здійснювати до них індивідуальний та диференційований підхід; 
3) накреслювати перспективу їх подальшого руху; 4) педагогічно точно 
визначати і формулювати завдання формування громадянської та 
національної свідомості студентів, враховуючи при цьому рівень їх 
духовного розвитку, вікові та індивідуальні особливості; 5) проектувати 
систему знань, світогляду студентів; 6) передбачати можливі труднощі 
процесу формування економічної свідомості студентів, визначати 
способи їх ліквідації; прогнозувати результати цього процесу [2, с. 175]. 

Звернемо увагу також на низку педагогічних умов, що 
забезпечують якість професійної підготовки майбутніх менеджерів в 
університеті: 1) створення атмосфери шанобливого ставлення до процесу 
взаємодії в системі «викладач – студент», «студент – студент», «студент 
– студенти» відповідного соціокультурного фону у процесі навчання; 
2) високий рівень компетентності викладачів ВНЗ у здійсненні 
професійної комунікації та взаємодії; 3) оптимізація взаємодії психолого- 
педагогічних та фахових кафедр ВНЗ для підвищення якості формування 
компетентностей майбутніх фахівців економічної галузі; 4) дотримання 
гуманізму суб’єкт-суб’єктних відносин у системах «викладач – студент», 
«студент – студент»; 5) спрямованість викладання навчальних дисциплін 
на організацію різноманітної міжособистісної взаємодії; 6) забезпечення 
самореалізації студентів у різноманітних видах професійно спрямованої 
взаємодії [3, с. 54–55]. 

Ми маємо глибоке переконання, що результати дослідження 
можуть бути використані в освітньому процесі університетів, які 
здійснюють підготовку майбутніх менеджерів, зокрема викладачами 
університетів при розробки освітніх програм, навчально-методичних 
посібників і рекомендацій для студентів, студентами й аспірантами 
університетів для підвищення їхнього професійного рівня й 
результативності університетської підготовки. 

Таким чином, за результатами пілотного експерименту нами було 
з’ясовано проблемне поле проблеми формування управлінської культури 
майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки. Обґрунтовано 
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необхідність розроблення відповідної технології формування 
управлінської культури. Зазначена технологія використовує широкі 
можливості навчальних дисциплін фахового (професійно-практичного 
циклу), виробничої практики на підприємствах різних форм власності, 
організації й проведення магістерського дослідження. Вивчення 
теоретико-методологічних засад проблеми формування управлінської 
культури майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки стане 
предметом наших подальших наукових пошуків. 
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Головко С. О. Сучасні тренди фахової підготовки майбутніх 

магістрів з менеджменту  
У статті розглянуто проблему формування у майбутніх менеджерів 

управлінської культури, що виступає складовою людської культури й 
формою використання загальнолюдських культурних надбань у сфері 
управління. Представлено результати пілотного експерименту, який 
реалізовано протягом 2016 – 2017 н. р. на базі ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет». З’ясовано ставлення студентів-
менеджерів до проблеми покращення якості фахової підготовки. 
Результати роботи дозволили окреслити проблемне поле дослідження й 
зробити наголос на необхідності теоретичного обґрунтування, 
змістовому розробленні й експериментальній перевірці технології 
формування управлінської культури майбутніх менеджерів у процесі 
фахової підготовки.  

Ключові слова: професійна підготовка, майбутній магістр, 
менеджмент, технологія, формування управлінської культури. 

 
Головко С. А. Современные тренды профессиональной 

подготовки будущих магистров менеджмента 
В статье рассмотрена проблема формирования у будущих 

менеджеров управленческой культуры, которая выступает составной 
частью человеческой культуры и формой использования 
общечеловеческих культурных ценностей в сфере управления. 
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Представлены результаты пилотного эксперимента, который был 
реализован в 2016 – 2017 у. г. на базе ГВУЗ «Донбасский 
государственный педагогический университет». Выявлено отношение 
студентов-менеджеров к проблеме повышения качества 
профессиональной подготовки. Результаты работы позволили нам 
выделить проблемное поле исследования, а также сделать акцент на 
необходимости теоретического обоснования, содержательной разработке 
и экспериментальной проверке технологии формирования 
управленческой культуры будущих менеджеров в процессе 
профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущий магистр, 
менеджмент, технология, формирование управленческой культуры. 

 
Golovko S. Modern Trends of Future Masters’ Professional 

Training in Management 
The article deals with the problem of future managers’ managerial 

culture formation, which is an integral part of human culture and the form of 
usage human cultural achievements in the field of management. The results of 
the determining experiment, realized during 2016-2017 have been presented 
on the basis of the Donbas State Pedagogical University. The attitude of 
students-managers towards the problem of improving the quality of 
professional training has been determined. In particular, it has been established 
how this process correlates the use of the broad opportunities of the academic 
disciplines of the professional (professional-practice) cycle, practice 
production at enterprises of various forms of ownership, as well as the 
organization and conduct of master's studies. The results of the work allowed 
to outline the problem field of the study and to emphasize the need for 
theoretical substantiation, content development and experimental verification 
of the technology of formation the managerial culture of future managers in 
the process of professional training. It is noted that the technology will use the 
wide possibilities of the academic disciplines of the professional (professional-
practical) cycle, industrial practice at enterprises of different forms of 
ownership, organization and conducting of master's study. The pedagogical 
conditions, which provide the quality of professional training of future 
managers at the university have been highlighted. 

Key words: professional training, future master's degree, management, 
technology, managerial culture. 
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В. В. Докучаєва  
 

МОНІТОРИНГ ПРОЕКТУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВʼЯЗАННЯ ПРОФЕСІЙНО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАДАЧ  
 
Підготовка педагога-професіонала є на сьогодні ключовим завданням 

освітньої галузі й, водночас, об’єктом численних досліджень у педагогічній 
теорії і практиці, освітньому менеджменті. Компетентність фахівця при 
цьому постає результативним складником якості (ефективності) підготовки, 
що підлягає діагностиці, вимірюванню й оцінці.  

У розробленій нами концепції проектування інноваційних 
педагогічних систем [1] одним із її положень ми затверджуємо 
«...можливість цільової підготовки провідних суб’єктів процесу 
проектування ... на засадах упровадження в освітній процес ВНЗ 
концептуальної моделі формування проектувальної компетентності 
майбутнього педагога-професіонала» [1, с. 9]. Проектувальна 
компетентність подається нами як інтеграційна якість майбутнього 
педагога, що в структурному відношенні становить собою «складний 
синтез, доцільну комбінацію загальнопедагогічних та спеціальних 
компетентностей...» [1, с. 417]. 

Як потужний чинник формування проектувальної компетентності 
майбутнього фахівця освіти нами визначено процес розв’язання 
професійно-педагогічних задач, – завдяки можливості утворення 
специфічного дидактичного середовища, що досягається відтворенням в 
умовах академічного процесу моделі проектувальної діяльності 
педагога. Об’єктивна, генетично обумовлена складність процесу 
проектування актуалізує застосування процедури моніторингу, що 
уможливлює діагностику, вимірювання й оцінку якості проектувальної 
діяльності майбутнього педагога – у вигляді такого інтегративного 
показника, як проектувальна компетентність останнього.  

Отже, як мету статті розглядаємо з’ясування сутності, логіки й 
змісту процесу моніторингу проектувальної діяльності майбутніх 
педагогів, здійснюваної ними під час розв’язання професійно-
педагогічних задач у академічному просторі ВНЗ. 

Як наукову процедуру моніторинг обґрунтовано нами в межах 
подання технології проектування інноваційних педагогічних систем [2, 
с. 138–139, с. 163–165], відповідно до якої здіснення моніторингових 
заходів передбачено експериментально-технологічним (VІ) етапом. 
Доцільність застосування моніторингу на цьому етапі зумовлена 
призначенням останнього, що полягає у апробації проектних рішень 
(моделей систем), отриманих на попередніх етапах [2, с. 163]. 
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Зміст функціонального й компонентного складу процедури 
освітнього (педагогічного) моніторингу визначається, з огляду на 
розуміння його сутності, як: 1) процесу (тривале спостереження за 
конкретними об’єктами, процесами, явищами педагогічної дійсності) 
(Н. Буркова, О. Орлов); 2) методу дослідження (подається як тріада 
«спостереження – оцінка – прогноз») [3, с. 144]; 3) діяльності, що 
спеціально організується в освітньому (педагогічному) просторі. Метою 
моніторингу є забезпечення учасників освітнього процесу, керівників 
підструктур навчального закладу якісною та своєчасною інформацією, 
необхідною для прийняття рішень щодо внесення коректив у цільові, 
технологічні, організаційні, нормативні параметри педагогічної 
діяльності. Об’єктом є результати інноваційного навчально-виховного 
процесу й засоби (технології), що застосовуються для їх здобуття: [4, 
с. 148]; 4) функції механізму управління (відстеження траєкторії 
просування до цілей; коригування цілей та способів їх досягнення) тощо.  

Оскільки викладеним вище засвідчується багатовизначуваність, 
«контекстність» поняття «моніторинг» (на відміну від його традиційного, 
суто галузевого застосування, тобто – в екології, соціології), 
підкреслимо, що ми дотримуємося розуміння психологічної структури 
педагогічного моніторингу – як цілісної, багаторівневої, розгалуженої 
системи, основними компонентами якої є діагностичний, 
прогностичний, коригувальний [2, с. 164]. 

З огляду на те, що сенс будь-якого діагностичного обстеження 
полягає в оцінці здобутих результатів й плануванні подальших кроків 
дослідника, нами було виділено чотири групи критеріїв та відповідних 
ним показників, що, на нашу думку, якнайкраще відображають сутність 
просування проектного задуму до його остаточного втілення.  

І – процесуальні критерії. Розподіляються на вихідні, проміжні й 
кінцеві показники, що дозволяють фіксувати відповідно ідеальний, 
поточний та кінцевий стан досліджуваного об’єкта (загалом 
інноваційної педагогічної системи, будь-якої з її підсистем чи її окремих 
елементів). 

ІІ – цільові критерії. Дозволяють аналізувати успішність вирішення 
завдань у логіці досягнення стратегічної мети. Як показники розглядаємо 
сутнісні характеристики еталонної (проектної) моделі (загалом системи 
чи її підсистем). 

ІІІ – управлінські критерії. Характеризують сутність реалізації 
функцій адміністративно-керуючої підсистеми щодо забезпечення 
процесу впровадження проекту. Як показники розглядаються складники 
структурно-змістової моделі контрольно-діагностичної діяльності [2, 
с. 249–255].  

IV – професійно-педагогічні критерії. Відбивають рівень 
професіоналізму діяльності, здійснюваної суб’єктами управління, 
співуправління, педагогічної взаємодії освітнього закладу. Показниками 
слугують якісні показники моделей індивідуально-педагогічних систем 
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та підсистем (дидактичної, виховної, педагогічного управління) [2, 
с. 251–255] вищеозначених суб’єктів.  

Застосування критеріїв тієї чи іншої групи актуалізується 
відповідними фазами моніторингу, а саме:  

 критерії І групи («процесуальні») – фазою діагностичного 
аналізу й діагностичного моделювання;  

 критерії ІІ групи («цільові») – фазою прогностичного 
моделювання;  

 критерії ІІІ групи («управлінські») – фазою експертного 
оцінювання;  

 критерії IV групи («професійно-педагогічні») – фазою 
рефлексивного та експертного оцінювання.  

Як гностичний інструмент для здіснення вимірювально-оцінних 
процедур моніторингу пропонуємо використовувати діагностичні, 
прогностичні, еталонні, експертні моделі [2, с. 141–146, с. 166–171]. 

Таким чином, педагогічний моніторинг ми розглядаємо як 
органічну складову процесу проектування інноваційної педагогічної 
системи, що виявляє свою актуальність на його експериментально-
технологічному етапі. Оскільки головним завдання останнього є 
перевірка на придатність розроблених моделей інноваційної педагогічної 
системи та її підсистем, то варто говорити про подвійну функцію 
моніторингу – як провідного методу експериментального випробування 
й, водночас, – засобу оцінювання ефективності інноваційної педагогічної 
системи, що також підлягає апробації в умовах, наближених до реальних 
[2, с. 165].  

Загалом, моніторинг, як процесуальний акт у структурі 
проектування інноваційних педагогічних систем, подається як комплекс 
поетапних спеціальних дій та процедур щодо інформаційно-аналітичного 
забезпечення процесу створення проекту, що уможливлюють 
вимірювання вихідного стану об’єкта, його проміжних станів – аж до 
набуття ним рис еталонної моделі. При цьому передбачається, що засоби 
моніторингу забезпечують системний вплив на процес проектування – 
як рух дослідника за вектором «проектний задум – втілення проекту».  

На відміну від вищезгаданої технології інноваційних педагогічних 
систем, у межах якої процедура моніторингу передбачається на певному 
(експериментально-технологічному) етапі, у технології розв’язання 
професійно-педагогічних завдань, що реалізується нами в навчальному 
процесі з метою формування проектувальної компетентності майбутніх 
педагогів, моніторинг подається як лонгітюдний, наскрізний процес що 
здійснюється паралельно процесу проектування. Інакше кажучи, кожній 
фазі проектування відповідає певна фаза моніторингу. Отже, 
запропонована нами організаційно-структурна модель процесу 
розв’язання проблемного педагогічного завдання (у конкретному випадку 
– соціально-педагогічної ситуації, включеної до розробленого нами 
комплексу завдань класу «освітні») містить дві співспрямовані гілки руху 
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суб’єктів у логіці розв’язання професійно-педагогічного завдання, одна з 
яких відтворює лінійну структуру проектувальної діяльності, а інша – 
моніторингу щодо перебігу останньої. З огляду на це, як суттєву 
особливість дидактичного середовища, що утворюється навколо процесу 
розв’язання професійно-педагогічного завдання й належного йому 
управлінського супроводу, ми відзначаємо наявність взаємодії суб’єктів 
проектувальної й моніторингової діяльності, що реалізується як 
співуправління підсистем у системі спільних дій щодо отримання 
ефективного проекту рішення професійно-педагогічної задачі. 

Таким чином, процес співпродукування єдиної мети між суб’єктам 
проектувальної й моніторингової діяльності технологічно 
інструментується, якщо подати його за певним алгоритмом, у якому 
представлено, як взаємовідповідні, фази проектування й фази 
моніторингу. (Сформульовано на основі розробленої нами технологічної 
карти до професійно-орієнтованої гри, у межах тренінгу з розв’язання 
професійно-педагогічних завдань [5, с. 186]).  

 
Фази проектування Фази моніторингу 

 Дослідження соціально-
педагогічної ситуації 

 
 Трансформація соціально-

педагогічної ситуації 
(проектувальна діяльність у 
групах) 

 
 Вироблення проектних рішень 

груповими суб’єктами (за наданим 
соціальним призначенням) 

 
 Обговорення часткових проектних 

рішень (ескізи проектів) 
 
 Вироблення концептуальної моделі 

інноваційної педагогічної системи 
 
 Презентація проектів (за 

підсумками діяльності в групах) 
 

 Діагностика вихідних умов ситуації 
 
 
 Діагностика можливостей 
 
 
 
 
 Прогнозування результату 
 
 
 
 Рефлексивний аналіз та оцінювання 

проміжних продуктів проектування 
 
 Поточне оцінювання й коригування 

проектних моделей 
 
 1) Оцінювання результатів власної 

діяльності; 
      2) Експертне оцінювання продуктів 

проектування 
 
З метою надання належного науково-методичного забезпечення 

процесу проектування нами рекомендовано до застосування відповідний 
супровід, що має універсальну придатність як для здійснення 
проектувальної діяльності, так і для моніторингу останньої. Науково-
методичний супровід включає наступну документацію: 1) документ 
«Текст педагогічної ситуації»; 2) документ «Інструкція типу 
«алгоритмізованої евристики» до аналізу професійно-педагогічної 
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ситуації»; 3) документ «Еталонна стратегія розв’язання педагогічного 
завдання»; 4) документ «Алгоритм проектування інноваційної 
педагогічної системи»; 5) документ «Технологія проектування 
інноваційних педагогічних систем»; 6) документ «Перелік провідних 
завдань для консиліуму з проблеми створення інноваційної педагогічної 
системи (освітнього комплексу)»; 7) документ «Еталонні характеристики 
інноваційної педагогічної системи»; 8) документ «Етапи формування 
концепції проекту»; 9) документ «Критерії якості проекту»; 10) документ 
«Експертні параметри проекту» [5, с. 187–190]. 

Як суттєве зазначимо, що, оскільки тренінгом з розв’язання 
професійно-педагогічних завдань передбачається опрацювання умінь 
проектувальної, а отже, й моніторингової, діяльності у функціональному 
режимі (тобто – відповідно до функцій процесу проектування й, 
включно, процесу моніторингу), то, як базовий інструмент, що підлягає 
опануванню, в межах підготовки суб’єктів моніторингово-експертної 
групи (з контингенту студентів), ми розглядаємо узагальнений алгоритм 
моніторингу освітніх інновацій, що містить такі етапи:  

1) відбір і підготовка суб’єктів моніторингової діяльності; 
2) розробка стратегічної й тактичної моделей моніторингу (на 

основі інформації про об’єкт та предмет дослідження);  
3) обґрунтування критеріїв ефективності, результативності й 

продуктивності процесу, стосовно якого здійснюється моніторинг; 
4) відбір засобів отримання, обробки, збереження, систематизації й 

трансляції інформації;  
5) здійснення процедур моніторингу (у вигляді подовжніх та 

поперечних зрізів, контролюючих та оцінювальних вимірювань); 
6) аналіз, узагальнення й інтерпретація даних щодо ефективності, 

результативності й продуктивності процесу, що обстежується;  
7) створення аналітичного звіту, прогнозного резюме за 

підсумками моніторингової діяльності;  
8) презентація (оприлюднення) результатів моніторингу.  
Утім, для суб’єктів експертної групи, що формулює заключне 

резюме щодо ефективності загалом проектувальної діяльності й 
моніторингового супроводу зокрема, ми пропонуємо, під час їхньої 
підготовки до тренінгу з розв’язання професійно-педагогічних завдань, 
спиратися на розроблені нами «Етичні стандарти в галузі експертизи 
інновацій», що включають наступні принципи:  

1. Принцип несуперечливості суджень та оцінок. 
2. Принцип системності вираження позицій. 
3. Принцип узгодженості із законодавчими документами, 

програмними завданнями розвитку національних, регіональних тощо 
освітніх систем. 

4. Принцип відповідності, згоди в остаточних міркуваннях 
експертів. 
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5. Принцип узагальненості критеріїв оцінки проекту (укрупнені 
показники). 

6. Принцип усвідомлення реальності (урахування часових, ресурсних 
та інших раціональних показників у виробленні оцінних суджень).  

7. Принцип доступності й прозорості у висловленні суджень. 
(Останні мають бути зрозумілими для різних фахівців у сфері практики 
освіти.) [2, с. 195].  

Таким чином, викладене вище уможливлює висновок, що 
моніторинг проектувальної діяльності майбутніх педагогів є 
процедурою, що організовується в академічному просторі ВНЗ, в умовах 
цільової професійної підготовки майбутніх педагогів, у межах вивчення 
курсу «Теорія і методика розв’язання професійно-педагогічних завдань», 
під час опанування технології проектування інноваційних педагогічних 
систем, що постає ефективним засобом процесу розв’язання. Як суттєве 
зазначимо, що в розробці моделей моніторингової діяльності ми 
намагалися врахувати як загальні закономірності останньої (щодо логіки 
й структури моніторингу у сфері світи), так і специфічні, що певною 
мірою порушують філософію інноваційної професійної освіти, зокрема, 
як це було зазначено вище, – її ціннісні засади, що, у вигляді етичних 
принципів суб’єктів експертної діяльності, задекларовані нами в 
концепції проектування інноваційних педагогічних систем [1].  
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Докучаєва В. В. Моніторинг проектувальної діяльності майбутніх 

педагогів у процесі розв’язання професійно-педагогічних задач 
У статті автор з’ясовує сутність, логіку й зміст процесу 

моніторингу проектувальної діяльності майбутніх педагогів. Моніторинг 
становить собою науково забезпечену процедуру, що організовується в 
освітньому просторі ВНЗ, у межах цільової професійної підготовки 
майбутніх педагогів до продуктивного розв’язання професійно-
педагогічних задач. Як ефективний засіб процесу розв’язання 
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розглядається технологія проектування інноваційних педагогічних 
систем, якісний рівень опанування якої студентами й постає предметом 
моніторингу.  

Ключові слова: моніторинг, проектувальна діяльність, професійно-
педагогічна задача, процес розв’язання, технологія проектування 
інноваційних педагогічних систем, фази проектування, лінійні структури 
процесів проектування й моніторингу, діагностика, оцінювання, 
прогнозування, експертиза.  

 
Докучаева В. В. Мониторинг проектировочной деятельности 

будущих педагогов в процессе решения профессионально-
педагогических задач 

В статье автор выясняет сущность, логику и содержание процесса 
мониторинга проектировочной деятельности будущих педагогов. 
Мониторинг представляет собой научно обеспеченную процедуру, 
организуется в образовательном пространстве ВУЗа, в рамках целевой 
профессиональной подготовки будущих педагогов к продуктивному 
решению профессионально-педагогических задач. Как эффективное 
средство процесса решения рассматривается технология проектирования 
инновационных педагогических систем, качественный уровень 
овладения которой студентами и является предметом мониторинга.  

Ключевые слова: мониторинг, проектировочная деятельность, 
профессионально-педагогическая задача, процесс решения, технология 
проектирования инновационных педагогических систем, фазы 
проектирования, линейные структуры процессов проектирования и 
мониторинга, диагностика, оценка, прогнозирование, экспертиза. 

 
Dokuchaeva V. Monitoring the Project Activity of Future Teachers 

in the Process of Solving Professional and Pedagogical Problems 
In the article the author clarifies the essence, logic and content of the 

process of monitoring the design activity of future teachers. Monitoring is a 
scientifically provided procedure, organized in the educational space of the 
university within the framework of targeted professional training of future 
teachers for a productive solution of professional and pedagogical tasks. As an 
effective tool for the decision process, the technology of designing innovative 
pedagogical systems is considered, the qualitative level of mastering of which 
by students and is subject to monitoring. 

Key words: monitoring, design activity, professional-pedagogical task, 
decision process, technology of designing innovative pedagogical systems, 
design phases, linear structures of design and monitoring processes, 
diagnostics, assessment, forecasting, examination. 
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УДК 319.18 
 

І. М. Калініна 
 

АДАПТАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ  
ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЕТАПИ ТА ЗМІСТ 

 
Процеси розвитку і становлення України як демократичної і 

правової держави, складність соціально-економічних і політичних 
реформ, що проводяться в країні в останні роки, вимагають підвищених 
вимог до управлінської діяльності органів державної влади, до 
особистісних і професійних якостей державних службовців. При цьому 
державним службовцям доводиться працювати в досить складних умовах 
суспільного життя. Це і класова поляризація, і погіршення життя 
більшості людей, і збройні конфлікти, і вимушена міграція населення 
тощо. Праця державних службовців набула надзвичайної напруженості, 
часом екстремального характеру. 

Ряди державних службовців поповнюють, як правило, добре 
освічені, підготовлені в професійному плані фахівці різних галузей 
соціальної та економічної сфери життєдіяльності суспільства. При цьому, 
на початковому етапі службової кар’єри молоді держслужбовці 
об’єктивно стикаються з низкою проблем як особистісного, так і 
професійного характеру. У першу чергу, до них слід віднести відсутність 
або недостатність досвіду управлінської діяльності, несформованість 
професійної позиції і установок, проблеми міжособистісного спілкування 
з колегами, підвищена тривожність і напруженість. Таким чином, має 
місце низка суперечностей між:  

 об’єктивною потребою суспільства у висококваліфікованих 
державних службовцях, які здатні ефективно працювати в ситуації 
соціальних та економічних труднощів й емоційної напруги та 
недостатнім рівнем особистісно-професійної готовності до управлінської 
діяльності на початковому етапі службової кар’єри; 

 необхідністю швидкого й ефективного входження 
держслужбовця-початковця в нове професійне середовище та 
недостатньою розробленістю в сучасній педагогічній науці і практиці 
ефективних адаптаційних механізмів, спрямованих на особистісно-
професійне становлення фахівця як державного службовця; 

 потенційними можливостями структурних підрозділів управлінь 
по роботі з персоналом обласних і районних адміністрацій в організації 
процесу адаптації молодих держслужбовців до управлінської діяльності 
та нерозробленістю системи педагогічної підтримки цього процесу як 
провідного способу організації удосконалення їхньої професійної 
кваліфікації та майстерності. 

Необхідність вирішення цих суперечностей і обумовлює 
актуальність порушеної у статті проблеми.  
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Мета статті – розкрити сутність процесу адаптації держслужбовців 
до управлінської діяльності та етапи її здійснення. 

Останнім часом проблема професійної адаптації стала предметом 
дослідження вчених різних галузей науки про людину. Так, професійно-
педагогічні аспекти адаптації досліджували О. Галус, О. Дубасенюк, 
М. Дьяченко, І. Зязюн, О. Мороз, Н. Ничкало, В. Семиченко, С. Сисоева, 
С. Харченко та інші. Акцент у їхніх роботах зроблено на адаптації 
школярів до навчання у ВНЗ, адаптації студентів старших курсів до 
практичної діяльності в процесі виробничих практик, адаптації молодих 
фахівців до роботи на виробництві. Детальна характеристика та шляхи 
вирішення проблеми адаптації представлено в дослідженні в галузі 
медицини О. Галуса, який вслід за В. Семиченко виділяє і розкриває 
шість компонентів адаптації. Виходячи із завдань нашого дослідження, 
об’єктом якого є державні службовці, що розпочинають свою службову 
кар’єру, зосередимо свою увагу на двох компонентах – професійному та 
індивідуально-особистісному. Як зазначає О. Галус, «професійний 
компонент характеризує ставлення студента до майбутньої професійної 
діяльності як основної життєвої перспективи. Показниками цього 
компонента є: розвиток позитивної професійної мотивації (особливості 
мотиваційної сфери, професійний інтерес) та процес інтеріоризації 
(вплив зовнішніх чинників на внутрішні переконання). Індивідуально-
особистісний компонент відображає інтегрований результат адаптації, 
коли людина відчуває психологічний комфорт від ситуації свого життя, 
приймає її як конструктивно значущу, що відкриває подальші 
перспективи розвитку. Показниками цього компоненту є: індивідуальні 
психологічні особливості особистості, що відповідають вимогам соціуму 
й виду діяльності (позитивна Я-концепція, генетичні передумови 
адаптаційних можливостей, нервово-психічна напруга, психічне 
здоров’я, задатки, психічні стани, рефлексія, професійна ментальність, 
стать тощо) та творча самореалізація (особистісні зміни, формування 
соціально значущих якостей, система цінностей, професійно важливі 
якості» [1, с. 18–19]. 

Дослідження українських учених, виконані за останні роки, 
збагачують фонд наукових знань про зміст та функції професійної 
адаптації. Так, В. Облес під професійною адаптацією розуміє «складний, 
системний, неперервний процес активної взаємодії особистості та 
професійного середовища, що забезпечує ефективність професійної 
педагогічної діяльності та є основою професійного саморозвитку та 
самовдосконалення» [3, с. 6]. При цьому автор відзначає, що «професійна 
адаптація має багатофункціональний характер: є необхідною умовою, 
етапом професійного становлення та розвитку фахівця, на якому 
відбувається прийняття ним професійних цінностей, оволодіння 
професійною діяльністю, формування готовності до її успішної 
реалізації. Професійна адаптація сприяє в особистісному розвитку 
особистості, оскільки її результатом є формування професійного «Я» як 
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невід’ємного складника самосвідомості; забезпечує входження фахівця 
до професійної групи, збільшує її цінності з цінностями особистості і тим 
самим виступає складником соціалізації» [3, с. 7]. Більшість дослідників 
відзначають соціальний характер процесу адаптації, її тісний зв’язок із 
середовищем. В. Стрельцова зазначає, що «соціальна адаптація – це 
процес активного пристосування й творчого освоєння особистістю 
нового соціального середовища, у якому особистість постає не лише 
об’єктом, а й суб’єктом адаптації, а соціальне середовище є одночасно й 
адаптивною, й адаптованою стороною» [4, с. 15]. 

Проведений аналіз наукових праць дозволяє нам стверджувати, що 
з психологічної точки зору адаптація – це сукупність психологічних і 
фізіологічних реакцій організму, що є основою пристосування його до 
навколишніх умов, спрямованого на збереження відносної постійності 
його внутрішньої середовища. При цьому адаптація виступає не стільки 
процесом пристосування, скільки процесом гармонізації при взаємодії 
суб’єкта і середовища. 

Резюмуючи зазначене вище, можемо сформулювати власне, 
авторське, тлумачення поняття «професійна адаптація» щодо державних 
службовців на початковому етапі службової кар’єри: це процес взаємодії 
фахівця з навколишнім професійним середовищем, у ході якого він 
співвідносить власні можливості та труднощі, що виникли, і на цій 
основі будує моделі та стратегії професійної поведінки, адекватні 
вимогам державної служби. 

Практичний досвід організації процесу професійної адаптації 
молодих держслужбовців до управлінської діяльності дозволив нам 
виділити та охарактеризувати три етапи цього процесу. Перший – 
початковий або репродуктивний. Другий – професійно-нормований або 
репродуктивно-творчий. Третій – продуктивний або творчо 
орієнтований. Кожен з цих етапів може бути презентований через опис: 
а) загальної характеристики молодого держслужбовця; б) складників 
його професійної позиції; в) домінуючих форм педагогічної підтримки; 
г) професійних і особистісних досягнень. 

Охарактеризуємо кожний з виділених етапів. На першому етапі 
професійної адаптації особистість фахівця характеризується тим, що неї, 
як правило, не сформоване особистісне ставлення до тих чи інших 
службових дій. Характерний симбіоз з іншими авторитетними 
фахівцями-управлінцями або керівниками. Знання фахівця в основному 
абстрактні, не рефлексивні. Особистісні властивості можуть включати 
набір зовнішніх, професійних знань і уявлень. Має місце підвищена 
тривожність, пов’язана з небезпекою професійного відкидання. 
Виражена орієнтація на похвалу з боку більш старшого, або більш 
досвідченого колеги, або з боку керівника. На цьому етапі співробітник 
досить часто прагне негайного ситуативного успіху та зручності для 
себе, що є проявом егоцентричних і ситуативно-прагматичних смислів. У 
роботі фахівця проявляються типові професійні ілюзії: а) перебільшена 
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віра в силу своїх професійних знань і страх, викликаний 
некомпетентністю в деяких питаннях; б) ілюзія допомоги при 
переадресації запиту до іншого фахівця; в) ілюзія власного авторитету і 
влади над іншими. 

З боку молодого фахівця може виявлятися внутрішня неприязнь, 
образа у ставленні до свого керівника або колег, які не підтримують у разі 
будь-якої невдачі та не розділяють радість з приводу стихійного успіху в 
роботі. Загальна особливість професіоналів, які перебувають на цьому 
етапі становлення, полягає в особистісній та професійній незрілості. 

Професійна позиція молодого співробітника на цьому етапі 
відзначається закритістю. Це свого роду професійна маска, свідомо 
приховувані особистісні особливості. У спілкуванні часто проявляється 
неусвідомлена оборонна поведінка, наприклад, відстороненість від інших, 
раптова формалізація відносин або маніпуляція міжособистісною 
дистанцією. У початківця-фахівця немає поки власного розуміння сутності 
і призначення даного виду професійної активності. У наполегливій формі 
можуть проявлятися егоцентричні й ситуаційно-прагматичні індивідуальні 
смисли роботи: «повчитися», «спробувати», «набратися досвіду», 
«самоствердитися в професії», «довести собі та іншим, що я можу» тощо. 
Відсутність бачення складників ефективної роботи часто призводить до 
того, що співробітнику здається, ніби нічого особливого в процесі роботи 
не відбувається: «все звичайне», «я теж так можу». Одночасно із 
зазначеним у процесі першого етапу здійснюються спроби відкритості і 
довіри до іншого. Поступово починають формуватися групоцентричні 
смисли професійної діяльності, які проявляються в задоволенні у своєї 
приналежності до державної служби. Більш часто виявляються вміння 
рефлексивного і нерефлексивного слухання. Молодий фахівець до кінця 
етапу починає виступати ініціатором освоєння нових професійних 
прийомів. Домінуючими формами роботи на першому етапі є: по-перше, 
індивідуальні форми роботи з визначення мотивів приходу на державну 
службу, виявлення ресурсів професійної компетентності та особистісних 
можливостей. До них відносимо індивідуальну співбесіду з працівниками 
управлінь по роботі з персоналом, керівниками структурних підрозділів, 
анкетування. По-друге, молодим держслужбовцям за підтримки керівників 
та управління по роботі з персоналом складається індивідуальна програма 
підвищення рівня професійної компетентності, яка є свого роду 
траєкторією особистісно-професійного зростання на всі етапи адаптації до 
службової діяльності. По-третє, здійснюється постійне спостереження, 
аналіз та оцінювання діяльності фахівця з боку керівника та управління по 
роботі з персоналом та надання, у разі необхідності, конкретної допомоги 
для вирішення тих чи інших проблем, в адаптації до держслужбі. По-
четверте, обов’язкове залучення молодих держслужбовців до роботи 
постійно діючого семінару з розвитку професійної компетентності, 
конференцій, курсів, тренінгів. При цьому початківці-співробітники 
обов’язково отримують перші навчальні завдання. 
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Професійні й особистісні досягнення на першому етапі 
проявляються у прийнятті, хоча багато в чому формальних, групових 
норм професійної практичної діяльності. На цей час уже сформована 
професійна готовність до самостійної службової діяльності, знижується 
загальна тривожність, підвищується змістовна мотивація. Відбувається 
поступове становлення індивідуального стилю управлінської діяльності, 
формується власне розуміння сенсу та пізнання своєї роботи. 

Другий етап професійної адаптації було названо професійно-
нормованим або репродуктивно-творчим. Загальна характеристика 
початківця-держслужбовця дозволяє вважати, що йому в цілому властива 
задоволеність приналежністю до державної служби і готовність нести 
відповідальність за загальну справу. 

При цьому фахівець, у цілому, орієнтується на колег, може 
встановлювати і підтримувати стосунки з різними людьми. При 
неприйнятті норм та прихильності до егоцентризму і прагматизму 
співробітник йде з професії держслужбовця, хоча таке буває досить 
рідко. У тих, хто залишається, відбувається поділ особистісного і 
професійного. Фахівці можуть самостійно виявити свої проблеми, які 
проявляються у спілкуванні з іншими людьми. 

Професійна позиція характеризується відкритістю, рідше 
відстороненістю. У незнайомій ситуації проявляється закритість. У 
важкій ситуації демонструється витримка, логіка і внутрішній локус 
контролю. У більшості випадків виражається потреба глибокого 
розуміння інших, проявляється сформованість володіння техніками 
нереферентного і рефлексивного спілкування. 

Форми педагогічної підтримки на цьому етапі процесу адаптації 
використовуються ті ж, що і на першому етапі, але при цьому істотно 
коригується їх зміст. Ускладнюється індивідуальна програма підвищення 
рівня професійної компетентності; індивідуальні бесіди з керівником 
підрозділу зачною мірою носять характер консультацій, нарад та 
виявлення поглядів, думок, позицій молодого держслужбовця з поточних 
питань та перспектив у роботі. 

У постійно діючий семінар включаються нові теми для вивчення та 
обговорення, використовується тренінг спілкування як форма роботи. 
Проектуються нові творчі завдання для організації саморозвитку та 
самоосвіти. 

Професійні й особистісні досягнення характеризуються 
пдвищенням рівня професійної зрілості, які проявляються у зваженій, 
продуманій особистісно-професійній позиції, творчому підході до 
служби, високому рівні готовності до підвищення самоосвітнього рівня. 
На цьому етапі молодий фахівець виявляє в себе перші ознаки «синдрому 
емоційного вигоряння» та вживає заходи із збереження власного 
психологічного здоров’я. 

На третьому – продуктивному або творчо орієнтованому етапі – 
відбувається синтез в єдину категорію «людина» молодого 
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держслужбовця як особистості і професіонала. Особистісна цілісність і 
автентичність виражаються у прояві якостей суб’єкта власного життя, що 
максимально співвідноситься з Правилами етичної поведінки державних 
службовців (Постанова Кабінету Міністрів України № 65 від 22.02.2016). 

Позиція молодого держслужбовця характеризується абсолютною 
відкритістю, при якій з практики виключено звернення до попереднього 
досвіду. Це проявляється в здатності до глибокого розуміння 
професійних проблем, у відповідності думок, почуттів, уявлень щодо 
реальної активності. 

Форми педагогічної підтримки переорієнтуються на ділове 
обговорення проблем, взаємне консультування, що дозволяє адекватно 
оцінювати професійне зростання молодого спеціаліста. Робота із 
самоосвіти набуває системного характеру й орієнтується на пошук нових 
креативних моделей та алгоритмів професійної діяльності. 

Найважливішими особистісно-професійними новоутвореннями 
виступають креативність та творчий підхід як дійова особистісна 
властивість, що проявляється в посиленні адаптаційних можливостей і 
включення в інтерактивну взаємодію власних інтелектуальних, 
комунікативних і регуляторних ресурсів. 

Таким чином, підсумовуючи викладене вище, може зробити низку 
висновків:  

1. Існує нагальна необхідність швидкого й ефективного входження 
держслужбовця-початковця в управлінське професійне середовище, яке 
може бути ствоено за рахунок педагогічної розробки адаптаційних 
механізмів, спрямованих на особистісно-професійне становлення 
державного службовця. 

2. Адаптацію держслужбовця-початківця до управлінської 
діяльності будемо розглядати як процес взаємодії фахівця з навколишнім 
професійним середовищем, під час якого він співвідносить власні 
можливості й труднощі, та на цій основі будує моделі і стратегії 
професійної поведінки, адекватні вимогам державної служби. 

3. Виділяється три етапи організації та здійснення професійної 
адаптації молодих фахівців до державної служби, кожен з яких 
співвідноситься з характеристиками особистості спеціаліста, його 
професійною позицією, формуванням певних форм педагогічної 
підтримки і набутими особистісними досягненнями. Логіку процесу 
адаптації відбивають назви цих етапів: перший – початковий або 
репродуктивний; другий – професійно-нормований або репродуктивно-
творчий; третій – продуктивний або творчо орієнтований. 
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Калініна І. М. Адаптація державних службовців до 

управлінської діяльності: етапи та зміст 
У статті розкривається зміст поняття «адаптація» щодо діяльності 

державних службовців. Показана залежність адаптації від активності 
самої особистості, її включення в саморозвиток. Адаптація розглядається 
як активний, усвідомлений процес пристосування особистості до зміни 
умов життєдіяльності, придбання і виробництво нею адаптивних 
механізмів, здатних встановлювати на певних етапах рівновагу з 
соціумом. Зміст етапів становлення особистості професіонала в процесі 
адаптації до управлінської діяльності співвідноситься з рівнем розвитку 
смислової сфери особистості, рівнем самоактуалізації, рівнем 
спілкування. Послідовність етапів професійного становлення відбиває 
загальну логіку розвитку його особистості від ситуаційної 
прагматичності до творчого діалогу.  

Ключові слова: професійна адаптація, особистісно-професійне 
становлення, саморозвиток, самовдосконалення, етапи адаптації. 

 
Калинина И. Н. Адаптация государственных служащих к 

управленческой деятельности: этапы и содержание 
В статье раскрывается содержание понятия «адаптация» 

применительно к деятельности государственных служащих. Показана 
зависимость адаптации от активности самой личности, от ее включения в 
саморазвитие. Адаптация рассматривается как активный осознанный 
процесс приспособления личности к изменению условий 
жизнедеятельности, приобретение и производство ею адаптивных 
механизмов, способных устанавливать на определенных этапах 
равновесие с социумом. Содержание этапов становления личности-
профессионала в процессе адаптации к управленческой деятельности 
соотносится с уровнем развития  смысловой сферы личности, уровнем 
самоактуализации, уровнем общения. Последовательность этапов 
профессионального становления отражает общую логику развития его 
личности от ситуационной прагматичности до творческого диалога.  
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Ключевые слова: профессиональная адаптация, личностно-
профессиональное становление, саморазвитие, самосовершенствование, 
этапы адаптации. 

 
Kalininа I. Adaptation of Civil Servants to Management Activities: 

Stages and Contents 
The article reveals the content of the concept «adaptation» when it 

comes to the state a ctivities of civil servants. It shows that adaptation depend 
ends on the activity of the personality, on its inclusion in self-development. 
Adaptation is considered as an active, recognized process of adaptation of the 
individual to a change in living conditions, the acquisition and production of 
adaptive mechanisms that are capable of establishing equilibrium with the 
society at certain stages. The content of the stages of becoming a professional 
person in the process of adaptation to management activity is correlated with 
the level of development of the sense sphere of the individual, the level of self-
actualization, the level of communication. The sequence of stages of 
professional development reflects the general logic of the development of his 
personality from situational pragmatism to creative dialogue. 

Key words: professional adaptation, personal and professional 
development, self-development, self-improvement, stages of adaptation. 
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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ 
ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
Проблема формування екологічної культури майбутніх фахівців в 

університетській освіті показує, що цей процес має складний, 
міждисциплінарний, комплексний характер і об’єктивно розглядається 
більшістю дослідників з різних позицій. 

Наукові дослідження у галузі формування екологічної культури 
майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства 
припускають глибоке науково-теоретичне обґрунтування на 
філософському, психологічному і педагогічному рівнях, які ми плануємо 
розглянути в даній статті. 

Науково-теоретичний аналіз проблеми показує, що на 
філософському рівні в даний час виділяють ряд основних наукових 
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положень: по-перше, це ідеї антропокосмитів (В. Вернадський, 
К. Ціолковський, М. Федоров, А. Чижевський) про еволюцію біосфери в 
ноосферу. Кожен з них по-своєму бачив перспективи єднання людини і 
оточуючого його природного світу, але їх всіх поєднує загальні 
теоретичні положення характерні для соціально-екологічної тематики 
всього антропокосмізму в цілому. 

Особливого значення сьогодні набуває вчення В. Вернадського про 
біосферу, в якому було сформулювано науково-філософську концепцію 
взаємодії двох систем: неживої матерії і живої речовини. В концепції 
ноосфери В. Вернадського духовність постає найвищим проявом живого, 
від нього невіддільним. Відповідно, матеріальний і духовний аспекти 
буття можуть бути осмислені лише у їх тісному взаємозв’язку, що 
зокрема вимагає в сучасних етичних дослідженнях врахування даних 
природничих дисциплін. Його вчення про ноосферу фіксує планетарність 
людської особи у двох вимірах: соціальному (умовою становлення сфери 
розуму є об’єднання людства в єдине ціле) та природньому (людина є 
ключовою ланкою еволюції біосфери в ноосферу, що зумовлює її 
відповідальність за перебіг планетарних процесів у їх взаємодії з 
суспільством) [3; 4]. 

Таким чином, ми маємо всі підстави припускати, що ідеї 
антропокосмістів, які в своїй основі спираються на осмислення саме 
соціально-екологічного аспекту життєдіяльності суспільства і людини, на 
певне бачення перспектив і напрямків розвитку соціоприродної системи 
можна і потрібно використовувати в якості наукової методологічної бази, 
як в цілому, для побудови концептуальних моделей гармонізації всього 
комплексу відношень в соціально-екологічної системі, так зокрема, і для 
організації проектування прикладних педагогічних досліджень, 
присвячених формуванню екологічної культури сучасного фахівця. 

По-друге, це ідеї прибічників цивілізаційного підходу (М. Бердяєв, 
В. Соловйов) про ставлення до природи, в якому людина користується 
своєю перевагою над природою не тільки для свого але і для її власного 
піднесення.  

Так, розумінню генезису у відносинах людини і природи 
переконливо служить думка В. Соловйова, про те, що «можливе трояке 
ставлення людини до зовнішньої природи: страдницьке підпорядкування 
їй в тому вигляді, в якому вона існує, потім тривала боротьба з нею, 
підкорення її і використання нею як байдужим знаряддям і, нарешті, 
затвердження її ідеального стану – того, чим вона повинна стати через 
людину… Безумовно, нормативним і остаточним, слід розумним визнати 
тільки трете, позитивне ставлення, в якому людина користується своєю 
перевагою над природою не для свого лише, але і для її власного 
піднесення» [17, с. 427]. 

Виходячи з думки М. Бердяєва про те, що «всі соціальні зміни в 
долі людини пов’язані з новим ставленням людини до природи» [2, с. 68] 
і враховуючи, що сучасне суспільство, незалежно від національних, 



 

 134

регіональних, соціальних особливостей, класових стереотипів і ціннісних 
орієнтирів, вступає в новий етап якісних змін в різних сферах свого 
життя, екологічні проблеми об’єктивно висуваються на перший план. 

В-третіх, це погляди сучасних українських філософів, засновані на 
глибокому розумінні взаємозв’язку всього живого на Землі, включеністі 
людини в цей взаємозв’язок. Серед них О. Андреєв, який досліджував 
логіку і методологію в творчості В Вернадського [1], Т. Гардащук, яка 
провела ідейно-світоглядний аналіз сучасних екологіських концепцій та 
проблем екоосвіти [6], О. Задубрівська, яка сформувала методологічні 
аспекти парадигмально-тематичної трансформації екологічних 
досліджень [8], К. Карпенко, яка розглядала гендерний вимір екологічної 
комунікації [9], М. Кисельов, який досліджував зв’язок екології зі 
світоглядом [10], С. Кримський, виявивший особливості взаємовідносин 
між людиною, суспільством і природою [11], В. Крисаченко, який провів 
фундаментальні дослідження екологічної культури і екологічної 
антропології [12], А. Самодрин, який досліджував філософсько-
синергетичну парадигму навчання в регіоні, як біосферної території [16], 
О. Перова, яка розглядала аксіологічні виміри біологічного пізнання [14], 
В. Надурак, який показав етичний вимір концепції ноосфери [13]. 

Сучасні наукові дослідження з проблеми екологічної освіти в 
психологічній науці провели О. Анісімов, І. Белавіна, М. Вересов, 
С. Глазачев, Н. Деменікова, Ю. Швалба, С. Шмалєй та ін. 

Продовжуючи теоретичний аналіз проблеми формування 
екологічної культури майбутніх фахівців в університетській освіті на 
психологічному рівні, на наш погляд слід зупинитися на характеристиці 
відносно нової галузі науки – екологічної акмеології як науковому і 
прикладному напрямку, що виник на стику різних областей 
психологічного, екологічного та інших видів знань, що обумовлено в 
сучасних умовах низкою проблем, серед яких системоутворюючий 
характер носять екологічні проблеми. Більшість вчених розглядають 
екологічну акмеологію як спеціальну область акмеологічних досліджень, 
що займається вивченням екологічних аспектів акмеологічного процесу, 
тобто процесу особистісно-професійного розвитку людини. Екологічна 
акмеологія, в трактовці вчених-теоретиків, може бути представлена 
сьогодні наступними напрямками досліджень: акмеологічні аспекти 
формування і розвитку екологічної культури людини; екологічні аспекти 
і технології створення професійних середовищ; акмеологічні аспекти 
професійної підготовки фахівців в екологічній і природоохоронній 
сферах; культура і технології прийняття управлінських рішень з 
урахуванням екологічного аспекту [5, с. 4]. Всі ці напрямки є актуальним 
для досліджування проблеми професійного росту майбутніх бакалаврів 
лісового і садово-паркового господарства, оскільки саме ці фахівці 
безпосередньо пов’язані з живою природою, як ніхто краще можуть 
пояснити і переконати людей, чому їм необхідно берегти природу і на 
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яку небезпеку вони піддають себе і оточуючих, не думаючи про наслідки 
своїх непродуманих повсякденних дій. 

Поряд з акмеологічним підходом до дослідження проблем 
формування екологічної культури студентів в українській педагогіці 
достатньо обґрунтовано представлено і аксіологічний підхід, при якому 
увага дослідників зосереджується на екологічних цінностях, на побудові 
ієрархічної системи таких цінностей та їх формування. 

Серед провідних прибічників цього підходу є Г. Глухова, яка визначає 
розробку технології формування екологічної культури на засадах аксіології. 
Суть цієї технології полягає в забезпеченні планомірного поетапного 
впливу на свідомість та поведінку студентів з метою формування 
відповідних екологічно-моральних установок, понять, принципів, 
орієнтацій від цінностей споживання до цінностей заощадження і цінності 
відновлення. Її структура включає: блок ціліпокладання (мета й завдання), 
відповідним чином трансформований із нормативних державних стандартів 
вищої освіти; теоретико-методологічні концептуальні вихідні положення 
(закономірності, принципи, правила); змістовно-процесуальний (навчальні 
дисципліни, спецкурси й факультативи, поза аудиторна виховна робота, 
науково-дослідна студентська діяльність, різновиди практик, самоосвіта й 
самовиховання); процесуальний (методи, організаційні форми, засоби) 
блоки та механізми зворотного зв’язку (діагноз, прогноз, план, організація, 
моніторинг, корекція) [7].  

Таким чином, аксіологічний підхід цілком може бути застосований 
щодо рішення зазначеної проблеми, так як сукупність певних 
екологічних цінностей повинна бути складовою частиною екологічної 
культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства. 

Завершуючи теоретичний аналіз проблеми формування екологічної 
культури майбутніх фахівців лісового і садово-паркового господарства 
на педагогічному рівні ми розглянемо дослідження, присвячені різним 
аспектам екологічної університетської освіті. 

До теперішнього часу і на рівні світової педагогічної спільноти 
загальноприйнятим можна вважати термін «екологічна освіта», оскільки 
саме він найбільш повно відображає сучасне уявлення про комплексне 
вирішення проблем взаємодії суспільства і природи та вирішальну роль 
практичної діяльності особистості з вивчення та охорони довкілля. Так 
Г. Пустовіт, який досліджував теоретико-методичні основи екологічної 
освіти, визначає екологічну освіту як безперервний процес засвоєння 
учнями знань, цінностей і понять, спрямований на осмислення й оцінку 
взаємозв’язків між людьми, їх культурою і навколишнім середовищем, 
що забезпечує поступальний розвиток навичок, прийняття екологічно 
доцільних рішень, а також засвоєння відповідних правил поведінки в 
навколишньому середовищі [15, с. 59]. 

В останні роки все частіше з’являються дослідження проблем 
екологічної освіти з позицій системного підходу, тобто сама екологічна 
освіта розглядається як цілісна педагогічна система. Організований 
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таким чином процес формування екологічної освіти характеризується 
наступними положеннями: 

1) професійно-екологічна освіта студентів ВНЗ має характер 
педагогічної системи, мета якої тісно узгоджується із змістом 
професійної підготовки фахівців високої екологічної культури як 
цілісного процесу виховання і навчання в інтересах людини, суспільства 
і держави, що встановлює в освітньому соціумі пріоритети особистості; 

2) зміст професійно-екологічної освіти визначається в координатах 
педагогічної діяльності навчального закладу, спрямованого на: 
екологічну освіту і розвиток компетентності студентів в області охорони 
навколишнього середовища і природокористування; формування їх 
раціональної, науково обґрунтованої природозберігаючої свідомості при 
активному спілкуванні з навколишнім середовищем; на розкриття 
комплексу інноваційних знань екоцентричної спрямованості, 
адаптованих до навчального процесу вузу з урахуванням спеціалізації 
майбутнього випускника; 

3) педагогічна система професійно-екологічної освіти студентів 
представлена чотирма базовими підсистемами (концептуальної, 
нормативної, методичної та практико-орієнтовної). Її змістовними 
характеристиками є: відкритість, демократизм, гнучкість, розвиток, а 
основними суб’єктами екологічної діяльності виступають студенти, 
викладачі, регіональне управління охорони навколишнього середовища і 
природокористування; 

4) основу концепції становлять також принципи побудови системи 
професійно-екологічної освіти студентів: єдність взаємодії основних 
напрямків екологічного виховання екоцентричної спрямованості; 
концентрація засобів екологічного впливу на студентів в освітніх програмах 
ВНЗ; взаємозв’язок управління і самоврядування, що призводить до зміни 
екологічної свідомості учнів; інтегративно-розвиваючий підхід; 

5) ефективність функціонування і розвитку системи професійно-
екологічної освіти залежить від реалізації комплексу організаційно-
педагогічних умов, що включає: системну реалізацію наступності у змісті 
навчальних програм з окремих дисциплін, засновану на професійно-
екологічних цінностях; розкриття еколого-творчого потенціалу студента в 
процесі навчальної та позанавчальної діяльності при використанні 
варіативних форм виховного впливу; формування екологосообразного 
середовища ВНЗ на основі системи екологічного менеджменту; 
використання блочно-модульної технології навчання, що ініціює процеси 
особистісно-професійного розвитку майбутнього фахівця; 

6) рівень професійно-екологічної освіти являє собою узагальнену та 
цілісну характеристику певних компетенцій, оціночних уявлень і способу 
поведінки студентів в екологічно несприятливому середовищі, а також 
міру участі їх у поширенні і примноженні цінностей екологічної культури 
шляхом прояву себе в різних видах природоохоронної діяльності. 



 

 137

Таким чином, проведений теоретичний аналіз дослідження проблеми 
формування екологічної культури особистості, що включає в себе 
змістовну характеристику трьох основних підходів дослідження цього 
феномену дозволяє нам виділити основні наукові положення: це ідеї 
антропокосмитів про еволюцію біосфери в ноосферу; ідеї прибічників 
цивілізаційного підходу про ставлення до природи, в якому людина 
користується своєю перевагою над природою не тільки для свого але і для 
її власного піднесення; погляди сучасних українських філософів, засновані 
на глибокому розумінні взаємозв’язку всього живого на Землі, 
включеність людини в цей взаємозв’язок; ідеї екологічної психології про 
екоцентричний тип екологічної свідомості; погляди сучасних педагогів 
про організацію екологічної освіти з позицій системного підходу. 
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Королецька Л. В. Науково-педагогічні підходи дослідження 

екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-
паркового господарства 

У статті надано науково-теоретичний аналіз різнобічних підходів 
формування сучасної екологічної культури бакалаврів лісового і садово-
паркового господарства, серед яких визначено і розглянуто три основних 
рівня щодо рішення зазначеної проблеми: 1) філософський; 
2) психологічний; 3) педагогічний.  

Ключові слова: екологічна культура, екологічна освіта, екологічна 
акмеологія, екологічнааксіологія. 

 
Королецкая Л. В. Научно-педагогические подходы 

исследования экологической культуры будущих бакалавров лесного 
и садово-паркового хозяйства  

В статье дан научно-теоретический анализ разносторонних 
подходов формирования современной экологической культуры 
бакалавров лесного т садово-паркового хозяйства, среди которых 
определены и рассмотрены три основных уровня решения указанной 
проблемы: 1) философский; 2) психологический; 3) педагогический. 

Ключевые слова: экологическая культура, экологическое 
образование, экологическая акмеология, экологическая аксиология. 

 
Koroletska L. Scientific-Pedagogical Approaches Research 

Ecological Culture of Future Bachelors of Forestry and Park Gardening 
In the article description scientific – theoretical analysis diverse 

approaches of formation of ecological culture of bachelors of forestry and Park 
gardening, among which are identified and discussed The article identifies and 
discusses three main levels of relatively solve this problem: 1) philosophical; 
2) psychological; 3) pedagogical. 

Key words: ecological culture, ecological education, ecological 
acmeology, ecological axiology. 
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УДК 378.1:[378.6:63] 
 
А. В. Кучер 
 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НАСКРІЗНОЇ СИСТЕМИ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 
АГРОЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 
Актуальність, доцільність і значущість проблеми вдосконалення 

системи організації навчання студентів агроекономічного профілю 
зумовлюється надзвичайно важливими завданнями, які стоять перед 
Україною, щодо приведення системи освіти у відповідність із сучасними 
вимогами, що спричинені цивілізаційними трансформаціями. Як зазначає 
президент Національної академії педагогічних наук України В. Кремінь, 
указані трансформації викликали до життя нові освітні структури, 
зокрема, так званий «університет світового класу». При цьому особливої 
ролі набуває інноваційний характер діяльності освітніх інституцій [1]. У 
цьому зв’язку цілком закономірним є те, що одним із завдань «Концепції 
реформування і розвитку аграрної освіти та науки в Україні» є докорінне 
підвищення конкурентоспроможності результатів діяльності ВНЗ, 
спрямоване на покращення наукового й кадрового забезпечення розвитку 
на інноваційній основі галузей вітчизняного агропромислового 
комплексу та вдосконалення системи підготовки, перепідготовки й 
підвищення кваліфікації керівників і фахівців для агросфери з 
урахуванням нових економічних умов [2].  

Реалізація поставлених завдань потребує пошуку нових більш 
ефективних шляхів і принципів організації навчального процесу, які б 
забезпечували якісну підготовку фахівців агроекономічного профілю, 
одним із яких, на нашу думку, слід вважати впровадження принципу 
наскрізності у навчальний процес. Цілком очевидно, що дослідження з 
порушеної проблеми мають важливе як наукове, так і практичне 
значення, що полягає в можливості вдосконалення системи організації 
навчального процесу шляхом використання запропонованих схем 
наскрізності під час викладання циклу професійно-орієнтованих 
дисциплін для майбутніх фахівців агроекономічного профілю.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми організації 
наскрізної підготовки студентів дозволяє дійти висновку про її 
важливість та актуальність. Питанню теоретико-методологічного 
обґрунтування та експериментальній перевірці механізму наскрізної 
організації самостійної роботи майбутніх фахівців агроінженерних 
спеціальностей присвячена докторська дисертація І. Бендери [3]. 
Доцільність програмування наскрізної практичної підготовки молодших 
спеціалістів зі спеціальності «Механізації сільського господарства» 
обґрунтовує В. Дуганець [4]. У дисертації І. Бородіна запропоновано 
методику проектування й корегування змісту наскрізної підготовки 
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спеціалістів на основі компетентністно-орієнтованого підходу [5]. 
Необхідність використання світового досвіду підготовки фахівців для 
сталого розвитку аграрної освіти в Україні обґрунтовують І. Кошкалда, 
О. Князь, В. Тишковець [6]. У статті Т. Лункіної проаналізовано 
глобальні фактори змін щодо формування навичок у суспільстві, та 
навички, які будуть мати популярність у 2020 р. [7]. Зарубіжні вчені 
досліджують різні аспекти аграрної освіти й професійної компетентності 
фахівців економічного профілю. Так, J. Kirsten досліджує 
міждисциплінарні аспекти тренінгів з аграрної економіки [8]; L. Warner, 
E. Stubbs, T. Murphrey, P. Huynh ідентифікували компетентності, 
необхідні для застосування соціального маркетингу [9]; M. Newman 
визначає загальну філософію розвитку аграрної освіти [10];  
H.-G. Hassenpflug вивчає систему аграрної дуальної освіти в Німеччині та 
можливості її впровадження в Україні [11]. 

Водночас результати здійсненого аналізу свідчать, що увага до 
вказаної проблеми ще не набула належної системності, а щодо наскрізної 
підготовки фахівців агроекономічного профілю наукові розробки нині 
майже відсутні, за виключенням наших публікацій [12–16].  

У зв’язку з викладеними міркуваннями мета цієї публікації полягає 
в обґрунтуванні концептуальних засад і розробленні прикладної моделі 
організації наскрізної підготовки фахівців агроекономічного профілю. 

Як відомо, традиційно основними формами організації навчального 
процесу у вищих закладах освіти є: навчальні заняття, виконання 
індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична 
підготовка, контрольні заходи. При цьому основними видами навчальних 
(аудиторних) занять є: лекція; лабораторне, практичне, семінарське, 
iндивiдуальне заняття; консультація [17, с. 9]. Інтеграція вітчизняної 
освіти в єдиний європейський освітній простір зумовила запровадження 
Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального 
процесу [18], згідно з якою не менше 50% обсягу часу з навчальної 
дисципліни має становити самостійна робота студента, при цьому з 
кожного модуля курсу і з його самостійної роботи кожен студент має 
одержати індивідуальне конкретне творче завдання, яке він не може 
переписати ні з навчальної літератури, ні з інтернету [19]. У цьому 
зв’язку фахівці Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва й 
Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-
аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів 
«Агроосвіта» пропонують здійснювати поділ самостійної роботи на дві 
приблизно однакові за обсягом часу частини: підготовка до навчальних 
занять і виконання індивідуальних завдань [19]. Узагальнення різних 
поглядів (Я. Болюбаш, Т. Іщенко, С. Кравченко, М. Хоменко) дозволяє 
стверджувати, що найчастіше до індивідуальних завдань відносять 
реферати, розрахункові, графічні, курсові та дипломні проекти (роботи). 

Спираючись на результати наукових пошуків І. Бендери, 
В. Дуганця, вважаємо за доцільне окремим складником самостійної 
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індивідуальної роботи студента агроекономічного профілю виділити 
практичну підготовку під час проходження виробничої та 
переддипломної практики. Окремої уваги, на наш погляд, потребує 
організація науково-дослідної роботи студентів, яка відіграє провідну 
роль у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців 
економічного профілю, що, зокрема, підтверджується дослідженням, яке 
провела Н. Уйсімбаєва [20]. З огляду на це, вважаємо, що до самостійної 
роботи студентів слід віднести й науково-дослідну роботу, яка 
спрямована на забезпечення фундаментальної теоретико-методологічної 
підготовки студентів на основі поглибленого вивчення дисциплін, 
передбачених навчальним планом, а також на формування й розвиток 
творчого мислення студентів і формування в них ключових 
компетентностей, що нині є досить актуальним. 

Результати дослідження свідчать про те, що традиційний підхід до 
організації розглянутих видів роботи студентів має цілу низку вад. Так, 
традиційно тематику всіх видів індивідуальної самостійної роботи 
вибирають у межах програм окремих дисциплін, вона носить суто 
навчальний характер і в більшості випадків не має між собою ніякого 
зв’язку, при цьому студенти керуються тільки одним принципом – 
успішна атестація з того чи іншого виду самостійної роботи. Традиційна 
технологія виконання курсових робіт (проектів) передбачає написання 
їхніх окремих розділів, які вивчені попередньо в межах базової 
дисципліни, при цьому немає безпосереднього зв’язку з конкретними 
виробничими цілями й тематикою дипломної роботи (проекту). 
Традиційна методика курсового проектування передбачає виконання 
курсових робіт (проектів) з професійно-орієнтованих дисциплін, як 
правило, за різними темами, що призводить до різноманітності, 
поверхневого розгляду проблем, відсутності наступності в проектуванні. 
Використання робіт у майбутньому, наприклад, наукової роботи в 
курсовій, курсової в дипломній не передбачається. Традиційна 
технологія виконання дипломних робіт (проектів) передбачає їхнє 
написання в останньому семестрі магістратури, як правило, в терміни, 
визначені навчальним планом (1–1,5 місяці). 

Як бачимо, виконання розглянутих видів робіт характеризується 
відсутністю системності, комплексності й міжпредметності в підходах до 
вибору тематики курсових, наукових, дипломних робіт, непослідовністю 
й хаотичністю здійснюваних індивідуальних творчих завдань. Це 
створює низку суперечностей, головна з яких полягає в помітному 
розриві між реальним і бажаним (потенційно можливим) рівнем 
професійної компетентності фахівців агроекономічного профілю. Тому 
подолання цих суперечностей є актуальною проблемою для вищих 
навчальних закладів. Найбільш реальним у цьому зв’язку нині можна 
вважати вдосконалення організації навчального процесу через внесення в 
його структуру принципу наскрізності, втілення якого дозволить 
індивідуальні форми творчої роботи студентів пов’язати між собою.  
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Викладене вище спонукало нас до розроблення концепції 
наскрізної системи професійної підготовки студентів агроекономічного 
профілю, в основу якої покладено необхідність розв’язання актуальних 
проблем організації навчального процесу з урахуванням основних 
тенденцій розвитку агропродовольчого комплексу та змін, які 
відбуваються в характері й організації аграрного виробництва на мікро- 
та макроекономічному рівнях.  

Спираючись на розробки вчених (І. Бендера [3], В. Дуганець [4]), 
ми з урахуванням результатів попередніх наших досліджень [12–16] 
обґрунтували концепцію наскрізної системи професійної підготовки 
майбутніх фахівців агроекономічного профілю, в основу якої покладено 
ідею наскрізності, згідно з якою маломісткі й (або) середньомісткі 
індивідуальні роботи входять тематично у випускні кваліфікаційні 
роботи – дипломні роботи (проекти). В основу концепції організації 
наскрізної професійної підготовки студентів агроекономічного профілю 
прийнято такі принципи: 1) охоплення наскрізністю фахових дисциплін, 
у процесі вивчення яких відбувається формування професійної 
компетентності; 2) комплекс індивідуальних завдань є наскрізним 
творчим за характером завданням, інтегрованим в економічну систему 
агропідприємства; 3) максимальна індивідуалізація та контроль 
самостійності виконання індивідуальних завдань; 4) формування 
тематики й змісту курсових робіт (проектів) з професійно-орієнтованих 
дисциплін за логічною послідовністю й у тісному взаємозв’язку з 
тематикою магістерської дипломної роботи (проекту); 4) максимальне 
залучення студентів до науково-дослідної роботи, яка має органічно 
вписуватися в тематику дипломної роботи (проекту), а остання, у свою 
чергу, – в комплексну наукову тему відповідних кафедр; 5) максимальне 
включення елементів науково-дослідних робіт для виконання курсових 
робіт з дослідницькими підрозділами або й повністю науково-дослідного 
характеру; 6) обов’язкове включення до практичної підготовки студентів 
(виробнича й переддипломна практика) завдань, спрямованих на 
поглиблене вивчення господарських процесів і збирання відповідної 
економічної інформації, пов’язаної з тематикою дипломної роботи 
(проекту); 7) використання комп’ютерних технологій і on-line 
інтерактивного навчання.  

Головною метою (місією) та призначенням пропонованої концепції є 
формування компетентних конкурентоспроможних на ринку праці фахівців 
агроекономічного профілю на основі підвищення ефективності організації 
навчального процесу в закладах вищої освіти. Під час обґрунтування 
вказаної концепції ми враховували необхідність брати до уваги цілісну 
парадигму організації наскрізної професійної підготовки майбутніх 
фахівців, тому з позицій системного підходу вона є штучною (за 
походженням), соціальною (за субстанціональною ознакою), абстрактною 
(за змістом), складною (за складністю), відкритою (за характером взаємодії 
із зовнішнім середовищем), динамічною (за мінливістю) системою, що 
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представляє собою цілісність взаємопов’язаних між собою компонентів, яка 
спрямована на формування та розвиток професійної компетентності 
студентів агроекономічного профілю. 

З огляду на викладене подамо логічно-смислову модель наскрізної 
системи професійної підготовки майбутніх фахівців агроекономічного 
профілю (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Логічно-смислова модель наскрізної системи професійної 
підготовки майбутніх фахівців агроекономічного профілю 

 
Розміщення відповідних компонентів слід уважати умовним. 

Стрілками показано взаємозв’язки, в основу яких покладено принцип 
тематичного й змістового входження індивідуальних творчих завдань, 
курсових робіт і (або) проектів, звітів про виробничу практику та 
наукових робіт у кваліфікаційну випускну роботу – дипломний проект 
(роботу). Характеризуючи модель наскрізної технології, зазначимо, що 
вона передбачає можливість різних варіантів включення одних 
компонентів до інших, тобто маломісткі роботи можуть тематично 
входити як у середньомісткі, які, у свою чергу, входять у дипломну 
роботу (проект), так і безпосередньо у кваліфікаційні роботи. 

Охарактеризуємо вказані взаємозв’язки: індивідуальні творчі 
завдання входять або можуть входити до курсових робіт (проектів), 
наукових робіт і публікацій, звітів про виробничу практику та дипломних 
робіт (проектів); курсові роботи (проекти) входять або можуть входити 
до наукових робіт і публікацій, звітів про виробничу практику та 
дипломних робіт (проектів); наукові роботи та публікації входять або 
можуть входити до курсових робіт (проектів), звітів про виробничу 
практику та дипломних робіт (проектів); звіти про виробничу практику 
входять або можуть входити до курсових робіт (проектів), наукових 
робіт і публікацій та дипломних робіт (проектів). 

Таким чином, сутність наскрізності полягає у виконанні максимальної 
кількості робіт за тематикою майбутньої дипломної роботи (проекту), 
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розроблення якої є завершальним етапом формування професійної 
компетентності фахівця в рамках університетської освіти. За такої системи 
організації навчального процесу робота студента матиме реальний 
цілеспрямований характер, побудований на темі дипломної роботи 
(проекту), яка, як правило, погоджена з виробництвом (виконується на 
запит конкретного аграрного або агропромислового формування) і 
відповідає науково-дослідній тематиці кафедри, за якою закріплений 
дипломник. Уважаємо, що наскрізна підготовка фахівців агроекономічного 
профілю має розпочинатися з того часу, коли студенти починають вивчати 
цикл професійно-орієнтованих дисциплін. Це зазвичай другий або третій 
курс навчання в університеті. Саме в цей період потрібно визначитися із 
тематикою майбутніх дипломних робіт (проектів) і науковими керівниками 
студентів. Такий підхід забезпечить органічний взаємозв’язок тематики 
курсових робіт (проектів) із дипломною тематикою та дозволить визначити 
ті аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час проходження 
виробничої практики на агропідприємствах. 

Сучасні реалії свідчать про необхідність постійної та неперервної 
науково-дослідної роботи студентів, оскільки перехід від її простих форм 
до більш складних форм дозволяє студентам гармонійно розвиватися та 
формувати вміння самостійно вирішувати різні проблемні ситуації, а 
кафедрам – проводити відбір найталановитіших студентів з метою їхньої 
дальшої підготовки в аспірантурі. Концепція наскрізної системи 
професійної підготовки майбутніх фахівців агроекономічного профілю 
спрямована на залучення студентів до наукових досліджень, основними 
формами організації яких є: написання наукових робіт і їхній публічний 
захист як у межах університету, так і за його межами, зокрема на 
регіональних і всеукраїнських конкурсах студентських науково-
дослідних робіт; написання й публікація наукових тез і статей, зокрема в 
наукових фахових виданнях; участь у студентських наукових гуртках, 
підсумкових конференціях, що проводять за результатами вивчення 
курсу, студентських, регіональних, всеукраїнських і міжнародних 
науково-практичних конференціях, форумах і симпозіумах.  

Виконання студентами науково-дослідних робіт на матеріалах 
аграрних підприємств, що є базами проходження практики й підготовки 
дипломних робіт (проектів) має досить важливе значення, оскільки дає 
змогу: по-перше, вирішувати проблеми дефіциту якісних студентських 
наукових робіт; по-друге, значно зекономити час на виконання дипломних 
робіт (проектів), які, до того ж, міститимуть елементи наукової новизни; по-
третє, наблизити навчання до комплексного вирішення конкретних 
виробничих ситуацій; по-четверте, більш швидко адаптуватися молодим 
фахівцям до конкретних умов діяльності суб’єктів господарювання. 
Працюючи за наскрізною концепцією, кожен із студентів є «спеціалістом у 
своїй галузі», що дозволяє майже завжди бути готовим до виступу на 
конференціях різного рівня, тому реальною стає апробація наукових 
розробок студентів через оприлюднення (публікацію) їхніх результатів.  
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Рис. 2. Прикладна модель організації наскрізної професійної 
підготовки в межах двоступеневої університетської освіти освітнього 

рівня «магістр» за спеціальністю «Економіка»  
(на прикладі конкретної теми) 

 
Примітка: КР(П) – курсова робота (проект); ВП – виробнича практика. 
 
Варто також зазначити, що наскрізна технологія виконання курсових 

робіт (проектів) сприятиме навчанню студентів комплексно підходити до 
вирішення проблем, перетворенню пізнавального процесу в конкретний, 
реальний, зніматиме невизначеність і безцільність у навчанні (заради оцінки), 
налаштовуватиме на творчу роботу заради кінцевого результату. Наскрізна 
технологія виконання дипломних робіт (проектів), яка передбачає визначення 
тематики всіх курсових робіт (проектів) і наукових робіт максимально 
наближених до дипломної, сприятиме тому, що навчальна й наукова 
діяльність студентів буде мотивованою щодо виконання індивідуальних 
творчих завдань якісно, вчасно, не шукаючи аналогів із розрахунку на дальше 
їхнє включення до магістерської дипломної роботи (проекту). 

Наступний крок нашого дослідження полягав в апробації викладених 

Тематика робіт
КР з рослинництва «Технологія вирощування зернових культур»

КР зі статистики «Статистичний аналіз виробництва зерна й 
резерви його збільшення» 

КР з аграрного менеджменту «Управління інноваційними 
процесами в зерновиробництві» 

КП з бізнес-планування «Розробка бізнес-плану проекту 
купівлі нової техніки» 

Переддипломна практика

КР з економіки аграрних підприємств «Економічна 
ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення» 

Дипломний проект ОКР «магістр» «Організація та підвищення 
конкурентоспроможності виробництва зерна в аграрному 

ВП з економіки аграрних підприємств і (або) аналізу 
господарської діяльності 

КР з інвестування «Активізація інвестиційної діяльності в 
зерновій галузі» 

ВП з бізнес-планування

КР з організації виробництва «Організація виробництва зерна» 

КР з управління потенціалом підприємства «Управління 
потенціалом зернової галузі» 

КР з аналізу господарської діяльності «Аналіз собівартості 
виробництва зерна та виявлення резервів її зниження» 

ВП з організації виробництва

КР з маркетингу «Маркетингові дослідження ринку зерна»
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вище концептуальних положень щодо організації наскрізної підготовки 
фахівців агроекономічного профілю протягом вивчення студентами 
професійно-орієнтованих дисциплін з урахуванням специфіки освітньо-
кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм 
підготовки. Тому ми розробили прикладну модель організації наскрізної 
професійної підготовки в межах двоступеневої університетської освіти 
(бакалавр-магістр) освітнього рівня підготовки «магістр» за спеціальністю 
«Економіка», структурно-логічну схему якої подано на рис. 2.  

Наведений приклад моделі організації наскрізної професійної 
підготовки фахівця за спеціальністю «Економіка» передбачає, що тема 
дипломного проекту – «Організація та підвищення 
конкурентоспроможності виробництва зерна в аграрному підприємстві», 
при цьому тематика наскрізності зберігається під час виконання всіх 
видів розглянутих робіт. За такою ж методикою можна організовувати 
наскрізну роботу за іншими темами, які, як правило, пов’язані з іншими 
видами продукції чи економічними ресурсами. 

У результаті дослідження запропоновано логічно-смислову модель 
наскрізної системи професійної підготовки студентів агроекономічного 
профілю, що інтегрує в собі елементи освіти, науки й виробництва, та 
характеризується системністю, комплексністю й міжпредметністю. 
Важлива роль у цій моделі належить науково-дослідній роботі студентів. 
Розроблено прикладну модель організації наскрізної підготовки студентів 
агроекономічного профілю освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 
«Економіка» (на прикладі конкретної теми). Результати дослідження 
дозволяють зазначити, що запропонована концепція організації наскрізної 
професійної підготовки майбутніх фахівців агроекономічного профілю дає 
змогу більш ефективно здійснювати організацію навчального процесу, що в 
кінцевому підсумку сприятиме підготовці компетентних і 
конкурентоспроможних на ринку праці фахівців. Перспективи досліджень з 
порушеної проблеми полягають у дальшому аналізі актуальних питань 
удосконалення організації навчального процесу шляхом реалізації на 
практиці принципу наскрізності в межах окремих освітньо-кваліфікаційних 
рівнів та конкретних навчальних дисциплін.  
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Кучер А. В. Концептуальні засади наскрізної системи 

професійної підготовки студентів агроекономічного профілю 
Статтю присвячено обґрунтуванню концепції організації наскрізної 

системи професійної підготовки майбутніх фахівців агроекономічного 
профілю. Місією та призначенням пропонованої концепції є формування 
компетентних конкурентоспроможних на ринку праці фахівців 
агроекономічного профілю на основі підвищення ефективності 
організації навчального процесу в закладах вищої освіти. Запропоновано 
логічно-смислову модель наскрізної системи професійної підготовки 
студентів агроекономічного профілю, що інтегрує в собі елементи освіти, 
науки й виробництва, та характеризується системністю, комплексністю й 
міжпредметністю. Важлива роль у цій моделі належить науково-
дослідній роботі студентів. Розроблено прикладну модель організації 
наскрізної підготовки на прикладі студентів агроекономічного профілю 
освітнього рівня «магістр» за спеціальністю «Економіка» на засадах 
міждисциплінарності. 

Ключові слова: професійна підготовка, економіст-аграрник, 
наскрізність, міждисциплінарність, професійна компетентність, логічно-
смислова модель. 
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Кучер А. В. Концептуальные основы сквозной системы 
профессиональной подготовки студентов агроэкономического профиля 

Статья посвящена обоснованию концепции организации сквозной 
системы профессиональной подготовки будущих специалистов 
агроэкономического профиля. Миссией и предназначением предлагаемой 
концепции является формирование компетентных конкурентоспособных на 
рынке труда специалистов агроэкономического профиля на основе 
повышения эффективности организации учебного процесса в учреждениях 
высшего образования. Предложено логически-смысловую модель сквозной 
системы профессиональной подготовки студентов агроэкономического 
профиля, которая интегрирует в себе элементы образования, науки и 
производства, и характеризуется системностью, комплексностью и 
междисциплинарностью. Важная роль в этой модели принадлежит научно-
исследовательской работе студентов. Разработано прикладную модель 
организации сквозной подготовки на примере студентов 
агроэкономического профиля образовательного уровня «магистр» по 
специальности «Экономика» на основе междисциплинарности. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, экономист-
аграрник, сквозность, междисциплинарность, профессиональная 
компетентность, логически-смысловая модель. 

 

Kucher A. Conceptual Basis of Throughout System of Professional 
Preparation of Students of Agro-Economic Profile 

The article is devoted to substantiation of the concept of organization of 
through system of professional preparation of future specialists of agro-
economic profile. The mission and appointment of the proposed concept is the 
formation of competent and competitive in the labor market specialists of the 
agro-economic profile on the basis of increasing the efficiency of the 
organization of the educational process in higher education institutions. The 
essence of throughout is in carrying out the maximum number of works on the 
subject of the future thesis (graduate project), the development of which is the 
final stage in the formation of professional competence of a specialist within the 
framework of university education. The logical-semantic model of through 
system of professional preparation of agricultural economics students, which 
integrates the elements of education, science and production, and is 
characterized by systemic, complexity and interdisciplinarity are proposed. An 
important role in this model belongs to the research work of students. Applied 
model of organization of through professional preparation on the example of the 
students of the agro-economic profile of the educational level of the master’s 
degree in the specialty «Economics» based on interdisciplinarity is developed.  

Key words: professional preparation, agrarian economist, throughout, 
interdisciplinarity, professional competence, logical-semantic model. 
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О. О. Ліннік 
 

МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  

З УЧНЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 

Інтеграція України до європейського освітнього простору зумовила 
необхідність модернізації системи професійної підготовки фахівців, що 
насамперед позначилося на стандартах якості вищої освіти, які базуються 
на врахуванні провідних компетентностей, особистісних та професійних 
якостей учителя як суб’єкта педагогічної діяльності. Сучасна педагогічна 
освіта поступово переорієнтовується з когнітивно зорієнтованої моделі 
підготовки фахівців на особистісно зорієнтовану, побудовану на засадах 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії, співпраці, партнерства всіх учасників 
освітньо-виховного процесу. На цьому наголошено в Законі України «По 
освіту», новій редакції закону України «Про вищу освіту», Національній 
стратегії розвитку освіти України на 2012-2021 роки, у яких передбачено 
її докорінну перебудову з урахуванням сучасних тенденцій 
соціокультурного розвитку суспільства через отримання вишами 
автономності, забезпечення гнучкості та динамічності освітнього 
процесу, зорієнтованого на формування компетентного фахівця.  

Незважаючи на значну увагу вчених до цієї проблеми (Н. Бугаєвої, 
І. Вачкова, Л. Велитченко, О. Грозовської, О. Кролевецької, О. Легун, 
О. Максимової, Н. Моїсеєвої, В. Панюшкіна), практика підготовки 
майбутнього вчителя початкової школи до організації суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії в сучасному ВНЗ засвідчує відсутність системного підходу до її 
реалізації, що виявляється у фрагментарному впровадженні окремих тем 
чи спецкурсів на загальнопедагогічному чи методичному рівнях змісту 
професійної педагогічної підготовки. Відсутність цілісної системи 
підготовки майбутнього вчителя до організації суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії з учнями початкової школи призводить до збільшення 
розбіжності між наявними знаннями про новітні педагогічні підходи й 
технології та фактичною неготовністю випускників педагогічних вишів 
до їхньої практичної реалізації. Усвідомлення цього факту стало 
поштовхом до проектування системи підготовки майбутнього вчителя до 
організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями початкової школи з 
урахуванням фундаментальних положень системного підходу 
(А. Авер’янов, В. Беспалько, І. Блауберг, Н. Кузьміна, Е. Маркарян, 
К. Платонов, В. Семиченко, Е. Юдін та ін.).  

З огляду на актуальність проблеми, метою статті є обґрунтування 
моделі системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 
організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями. 
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Система підготовки майбутнього вчителя до організації суб’єкт-
суб’єктної взаємодії з учнями початкової школи ґрунтується на 
положеннях культурологічного, аксіологічного, системного, суб’єктно-
діяльнісного, компетентнісного, середовищного, герменевтичного та 
діалогічного підходів, які створили підґрунтя для розробки принципів 
функціонування системи: саморозвитку, культуровідповідності, 
суб’єктної зорієнтованості, ціннісно-смислового ставлення до взаємодії, 
орієнтації навчання на цінності професійного середовища. 

Проектована система є складником професійної підготовки та 
охоплює всі її складники (загальнотеоретичний, загальний дидактико-
методичний, конкретно-методичний та акмеологічний) та види 
діяльності (громадську, навчальну, науково-дослідну, професійну). 
Згідно з дослідженням М. Єгупової, система професійної підготовки 
охоплює всі види навчальної діяльності студентів у ВНЗ (аудиторні 
заняття, самостійну роботу, педагогічну практику, підготовку курсових 
та дипломних робіт) [3]. Професійна підготовка майбутнього вчителя, 
зокрема підготовка до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями 
початкової школи, здійснюється в професійно зорієнтованому 
середовищі ВНЗ, отже, компоненти освітнього середовища мають бути 
враховані у структурі проектованої системи. 

Проектування системи підготовки майбутнього вчителя до 
організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями початкової школи 
потребує уточнення поняття «система», «педагогічна система», а також 
аналізу структури та характерних ознак педагогічної системи. 

У загальному значенні, під системою розуміється сукупність 
компонентів, що складається з елементів, частин, пов’язаних між собою 
та таких, що утворюють нову якісну єдність [1]. Згідно з положеннями 
науковця А. Сидоркіна, система у структурному відношенні 
характеризується аспектом стану й аспектом руху, розвитку, динаміки [8, 
с. 4]. Цю властивість буде враховано у побудові моделі середовища ВНЗ.  

Наступна ознака полягає в тому, що система як цілеспрямована 
цілісна сукупність компонентів характеризується своїми функціями, 
через які вона включається в більш складні системи. Породжує ці 
функції структура, яка зумовлює і функції системи загалом, і функції її 
частин та елементів [Там само, с. 4 – 5]. Урахування цієї ознаки потребує 
побудови ієрархії систем, виокремлення в розробленій системі підсистем, 
що здатні до самоорганізації. 

Педагогічна система належить до соціальних систем та є 
«замкненою, динамічною, такою, що сама розвивається» [7, с. 91]. 
Уперше цей термін обґрунтовано у працях Н. Кузьміної, яка визначає 
педагогічну систему як «взаємозв’язок структурних та функціональних 
елементів, підпорядкованих цілям формування у особистості учня 
готовності до самостійного, відповідального та продуктивного рішення 
задач в наступній системі» [4, с. 13–14]. 
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У дослідженні Л. Велитченко педагогічну систему визначено як 
«конкретизацію освітньої системи, яка здійснюється через зміст та форму 
діяльності підрозділів у структурі освіти» [2, с. 29]. У інтерпретації 
Т. Шамової педагогічна система представлена як соціально зумовлена 
цілісність учасників педагогічного процесу, які взаємодіють між собою, 
навколишнім середовищем і її духовними та матеріальними цінностями на 
основі співпраці; спрямована на формування й розвиток особистості [10]. 
Такий підхід дозволяє розглядати педагогічну взаємодію як самостійну 
систему та водночас засіб забезпечення зв’язків у більш складній 
педагогічній системі (професійно зорієнтованому середовищі ВНЗ).  

Саморегулювальною багатоаспектною структурною системою, яка 
здатна мобільно реагувати на зміни в суспільстві, освіті, відображати 
перспективи розвитку спеціальності, є система професійної підготовки 
вчителя початкової школи. У дослідженні С. Мартиненко, систему 
підготовки майбутнього вчителя до діагностичної діяльності визначено 
як «упорядковану сукупність педагогічних засобів і особистісно 
зорієнтованих технологій, які на основі формування в студентів 
мотиваційно-ціннісного ставлення до діагностичної діяльності, 
діагностичних знань, розвитку педагогічного мислення, оволодіння 
способами виконання діагностичних дій забезпечують готовність 
майбутніх учителів до проведення діагностичної діяльності, створюють 
ресурсне забезпечення діагностичного супроводу» [6, с. 23]. 

Найбільш оптимальним вважаємо визначення Н. Кузьміної, яка 
розрізняє структурні та функціональні компоненти педагогічної системи. 
Структурні компоненти визначено дослідницею як «основні базові 
характеристики педагогічних систем, сукупність яких, власне, утворює ці 
системи» [9, с. 11]. До них відносять цілі, навчальну інформацію, засоби 
педагогічної комунікації, педагоги та учні [Там само, с. 13]. 
Функціональні компоненти визначено автором як «стійкі зв’язки 
основних структурних компонентів, що виникають у процесі діяльності 
керівників, педагогів, учнів, вони зумовлюють рух, розвиток, 
удосконалення педагогічних систем та внаслідок цього стійкість, 
життєстійкість. У педагогічних системах виокремлюється гностичний, 
проектний, конструктивний, комунікативний, організаційний 
функціональні компоненти» [Там само, с. 16]. 

Оскільки проектована система базується на середовищному підході, 
маємо врахувати компоненти професійно спрямованого освітнього 
середовища ВНЗ, охарактеризованого нами в попередніх розділах, яке є 
за своєю природою, структурним. Відтак, постає завдання спроектувати 
функціональну систему, що стане інструментом у перетворенні 
середовища на суб’єкт-суб’єктне.  

У межах дослідження визначено систему підготовки майбутнього 
вчителя до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями 
початкової школи як упорядковану сукупність функціональних 
компонентів (цілепрогностичного, проективного, конструктивного, 
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комунікативного, організаційного, оціннювально-коригувального), 
спрямованих на перетворення професійно зорієнтованого освітнього 
середовища ВНЗ на контекст формування готовності майбутнього вчителя 
до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями початкової школи. 

Оскільки соціальні системи (зокрема педагогічні) характеризуються 
доцільністю, тобто прагненням до досягнення цілей [8], то система має 
бути цілеспрямованою. Узагальнюючи дослідження науковців 
(В. Беспалька, В. Володько, Ф. Корольова, В. Садовського, 
О. Мещанінова, А. Уйомова, Т. Шамової та ін.), можна назвати ще кілька 
властивостей систем: цілісність, структурність, ієрархічність, 
множинність, взаємопов’язаність, зв’язок із середовищем, відкритість, 
динамічність, інваріантність, розвиток за висхідною спіраллю. 

При побудові локальних педагогічних систем визначені ознаки та 
властивості можуть певною мірою слугувати критеріями, за якими можна 
відстежити відповідність еталону системи. Згідно з науковими 
дослідженнями (І. Блауберг, Д. Гвішиані), системотвірними чинниками, які 
призводять систему до функціонування, є такі: наявність мети; смислотвірні 
ідеї; внутрішніх чинників, що забезпечують зв’язок між компонентами.  

Зміст педагогічної системи (за В. Беспальком) становлять учні й 
учителі; цілі виховання (загальні й часткові); зміст виховання; процеси 
виховання (власне виховання й навчання); технічні засоби навчання; 
організаційні форми виховної праці. Структурні частини педагогічної 
системи, її підсистеми мають специфічне призначення, характеризуються 
певною системою цілей, засобів, форм і методів навчання.  

М. Єгупова в проектуванні системи професійної підготовки 
врахувала такі компоненти, як цільовий, методичний, результативно-
оцінний [3, с. 28]. С. Мартиненко розроблено систему професійної 
підготовки, що містить такі компоненти: цільовий, змістовий, 
технологічний, ресурсний, результативний [6]. Компоненти системи, 
визначені дослідниками, не суперечать компонентам освітнього 
середовища, визначених у попередніх розділах, отже, уважаємо 
можливим застосувати їх у проектуванні системи. 

Система підготовки майбутнього вчителя до організації суб’єкт-
суб’єктної взаємодії з учнями початкової школи містить компоненти, які 
відповідають компонентам професійно спрямованого освітнього середовища: 
цілепрогностичний, проектувальний (програмно-цільовий), конструктивний 
(ціннісно-змістовий, особистісно-смисловий), комунікативний 
(інформаційно-комунікативний), організаційний (технологічний), 
оцінювально-коригувальний (результативний) (див. рис. 1). 

Мета системи полягає у формуванні готовності майбутнього 
вчителя до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями початкової 
школи в професійно зорієнтованому освітньому середовищі ВНЗ.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Система підготовки майбутнього вчителя до суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями початкової школи у 

професійно зорієнтованому освітньому середовищі
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вчителя до набуття особистісних смислів у 

професії (культурні смисли        навчальні смисли     
професійні смисли         особистісні смисли) 

Мета: формувати готовність майбутнього 
вчителя до суб’єкт-суб’єктної взаємодії з 
учнями початкової школи в професійно 
зорієнтованому освітньому середовищі ВНЗ  
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Основну ідею сформульовано у положенні про те, що підготовка 
майбутнього вчителя до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями 
початкової школи пов’язана із поетапним становленням його суб’єктної 
позиції, яке можливе в умовах суб’єктного професійно зорієнтованого 
середовища ВНЗ, що утворює контекст для обміну культурними та 
навчальними смислами в діалозі, реалізованому на різних рівнях. 

Системотвірними чинниками виступають мета; взаємозв’язок між 
компонентами: цілепрогностичним, проективним, конструктивним, 
комунікативним, організаційним, оцінювально-коригувальним; принципи 
підготовки майбутнього вчителя початкової школи до суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії; очікуваний результат: готовність майбутнього вчителя до 
організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями початкової школи. 

Цілепрогностичний компонент системи представлено метою, що 
полягає у формування готовності майбутнього вчителя до організації 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями початкової школи в професійно 
зорієнтованому освітньому середовищі ВНЗ. 

Проектувальний – передбачає моделювання професійно 
зорієнтованого освітнього середовища ВНЗ для забезпечення 
індивідуальної траєкторії руху майбутнього вчителя до набуття 
особистісних смислів у професії. 

У конструктивному компоненті передбачено конструювання 
культурно-смислового поля у змісті підготовки майбутнього вчителя 
початкової школи у межах аудиторних занять, позааудиторній роботі; у 
межах педагогічної практики. 

Комунікативний компонент системи забезпечується суб’єктами, які 
взаємодіють у професійно зорієнтованому освітньому середовищі 
(викладачі, студенти, учні початкової школи) за двома векторами: 
спілкування та діяльність. Засобом організації спілкування є діалог, а 
засобом організації спільної діяльності ресурс або дискурс як компоненти 
просторового компоненту освітнього середовища ВНЗ. Результатом 
взаємодії суб’єктів є динаміка формування субʾєктної позиції 
майбутнього вчителя: від обʾєкта суб’єкт-об’єктної взаємодії до 
організатора суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями у професійній сфері 
діяльності. 

Організаційний компонент представлено технологією реалізації 
системи, яка складається з концептуального, змістового та 
процесуального компонентів, у складі останнього передбачено такі 
педагогічні умови: реалізація діалогу на різних рівнях взаємодії у 
професійно зорієнтованому середовищі ВНЗ; поетапне формування 
суб’єктної позиції у майбутнього вчителя початкової школи у вимірах 
права вибору індивідуальної траєкторії розвитку; застосування текстів як 
засобу проблематизації змісту підготовки майбутнього вчителя 
початкової школи; забезпечення в програмі педагогічних практик 
завдань дослідно-рефлексивного характеру, – які реалізуються за 
допомогою інтерактивних форм і методів організації навчального 
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процесу в чотири етапи: адаптивно-мотиваційний, проблемно-
пізнавальний, операційно-технологічний, проектувально-творчий. 

Оцінювально-коригувальний компонент системи представлено 
критеріальним апаратом та діагностичним комплексом оцінки готовності 
майбутнього вчителя до суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями початкової 
школи, який буде докладно охарактеризовано у наступному розділі. 

Відтак, у статті схарактеризовано модель системи підготовки 
майбутнього вчителя до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями 
початкової школи, яку ми розглядаємо як упорядковану сукупність 
функціональних компонентів (цілепрогностичного, проектувального, 
конструктивного, комунікативного, організаційного, оцінювально-
коригувального), спрямованих на перетворення професійно 
зорієнтованого овітнього середовища ВНЗ на контекст формування 
готовності майбутнього вчителя до організації суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії з учнями початкової школи. 

Розроблена система базується на принципах: саморозвитку, 
культуровідповідності, суб’єктної зорієнтованості, ціннісно-смислового 
ставлення до взаємодії, орієнтації навчання на цінності професійного 
середовища, текстоцентризму, співпраці суб’єктів у всіх сферах 
діяльності, свободи вибору траєкторії розвитку, діалогізації освітнього 
середовища, – та реалізується в чотири етапи: адаптивно-мотиваційний, 
проблемно-пізнавальний, операційно-технологічний, проектувально-
творчий, які співвідносять з рівнями підготовки, та відповідно, 
становленням суб’єктної позиції майбутнього вчителя початкової школи: 
від автономної до суб’єктної, та позиції організатора суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії учнів у професійній діяльності. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у перевірці 
актуальності даної моделі для студентів інших педагогічних 
спеціальностей, а також адаптації моделі для підвищення кваліфікації 
практикуючих учителів початкової школи. 
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Ліннік О. О. Модель системи підготовки майбутнього вчителя до 

організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями початкової школи 
У статті охарактеризовано модель функційної системи підготовки 

майбутнього вчителя до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями 
початкової школи, яка містить такі компоненти: цілепрогностичний, 
проектувальний, конструктивний, комунікативний, організаційний, 
оцінювально-коригувальний. Спроектована система є інструментом 
перетворення середовища ВНЗ на поле суб’єкт-суб’єктної взаємодії та 
контекст формування суб’єктної позиції майбутнього вчителя початкової 
школи. Системотвірними чинниками її визначено мету; принципи; 
взаємозв’язок між компонентами; очікуваний результат: готовність 
майбутнього вчителя до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями 
початкової школи. Розроблена система базується на принципах: 
саморозвитку, культуровідповідності, суб’єктної зорієнтованості, ціннісно-
смислового ставлення до взаємодії, орієнтації навчання на цінності 
професійного середовища.  

Ключові слова: система, модель, суб’єкт-суб’єктна взаємодія, 
майбутні вчителі початкової школи, професійна педагогічна підготовка. 

 
Линник Е. О. Модель системы подготовки будущего учителя к 

организации субъект-субъектного взаимодействия с учениками 
начальной школы 

В статье охарактеризована модель функциональной системы 
подготовки будущего учителя к организации субъект-субъектного 
взаимодействия с учениками начальной школы, которая содержит 
следующие компоненты: целепрогностичный, проектировочный, 
конструктивный, коммуникативный, организационный, оценочно-
корректирующий. Спроектированная система является инструментом 
преобразования среды ВУЗа в поле субъект-субъектного взаимодействия и 
контекст формирования субъектной позиции будущего учителя начальной 
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школы. Системообразующими факторами системы выступают цель; 
принципы, взаимосвязь между компонентами; ожидаемый результат: 
готовность будущего учителя к организации субъект-субъектного 
взаимодействия с учениками начальной школы. Разработанная система 
базируется на принципах: саморазвития, культуросообразности, субъектной 
ориентированности, ценностно-смыслового отношения к взаимодействию, 
ориентации обучения на ценности профессиональной среды. 

Ключевые слова: система, модель, субъект-субъектное 
взаимодействие, будущие учителя начальной школы, профессиональная 
педагогическая подготовка. 

 
Lіnnik O. Model of the System of Training the Future Teacher for the 

Organization of Subject-Subject Interaction with Primary School Pupils 
The article describes the model of the functional system of preparing the 

future teacher for the organization of subject-subject interaction with primary 
school pupils. The system model contains the following components: 
purposeful, design, constructive, communicative, organizational, evaluation 
and corrective. This system is an instrument for transforming the university 
environment into the context of the formation of the subject's position of the 
future teacher of elementary school. System-specific factors of its purpose; 
principles; interconnection between components; expected result: the readiness 
of the future teacher to organize the subject-subjective interaction with 
primary school pupils. The developed system is based on the principles of self-
development, cultural correspondence, subjective orientation, value-semantic 
attitude to interaction, orientation of learning on the values of the professional 
environment. 

Key words: system, model, subject-subject interaction, future teachers of 
elementary school, professional pedagogical preparation. 
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М. І. Максимовський 
 
ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ АНІМАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
Соціально-культурні умови існування сучасного соціуму, активний 

перехід до інформаційного суспільства актуалізують дослідження 
процесу розвитку соціальної взаємодії студентської молоді, оскільки від 
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позитивної соціалізації представників цієї групи залежить перспектива 
існування багатьох сфер соціальної життєдіяльності. В умовах суспільної 
кризи студентська молодь внаслідок занурення у віртуальний простір 
подекуди проявляє споживацтво у суспільному житті, громадський 
нігілізм, а в окремих випадках навіть екстремістські моделі поведінки. 
Виклики глобалізації та зміни умов життя в інформаційному суспільстві 
вимагають відповідної модернізації процесу розвитку соціальної 
культури студентства. Забезпечення успішного соціального 
вдосконалення молодої особистості, готової до творчості в професійно-
громадянських сферах життєдіяльності, зумовлює звернення до 
активізуючих засобів, зокрема анімаційної діяльності, як суспільної 
практики, що сприяє гармонізації процесу соціального становлення 
інтелектуалів у сфері вищої освіти і потребує визначення основних 
аспектів технологізації з позицій соціальної педагогіки. 

Специфіку та ознаки соціально-педагогічних технологій вивчали 
О. Безпалько, Р. Вайнола, Н. Заверіко, І. Звєрева, А. Капська, О. Караман, 
І. Трубавіна. Процесуальні характеристики анімаційної діяльності 
досліджували Н. Максимовська, Л. Тарасов, М. Ярошенко та ін. На 
підґрунті теоретичних висновків досліджень та аналізу сучасного стану 
соціального розвитку студентської молоді було обґрунтовано теоретичну 
модель, яка перевірятиметься експериментальним шляхом через 
реалізацію спеціально розробленої технології розвитку соціальної 
культури (далі ТРСК) студентів. Оскільки технологізація цього процесу 
залишається поза увагою вчених, необхідним є визначення складових 
компонентів, процедур та операцій технології розвитку соціальної 
культури цієї соціальної групи, отже, метою статті є обгрунтування 
технологічних аспектів розвитку соціальної культури студентської 
молоді засобами анімаційної діяльності в інформаційному суспільстві, 
характеристика її необхідних елементів. 

Усі відомі на сьогодні технології розділяють на дві групи: 
промислові та соціальні. У сучасних енциклопедичних соціально-
педагогічних виданнях визначено, що «Технологія соціальна – (грец. 
techne – майстерність, мистецтво, уміння) – сукупність прийомів і 
способів отримання, обробки чи переробки; опис виробничих процесів, 
інструкцій з виконання, технологічні правила, вимоги, карти, графіки, 
сукупність методів, прийомів та впливів, що застосовується для 
досягнення мети соціального розвитку» [3, с. 510–511]. Соціальною 
визначають технологію, у якій вихідний і кінцевий результат – людина, а 
основні параметри вимірювання – її якості та властивості. Це створює 
підстави для обґрунтування ТРСК студентів, в процесі якої можна 
впливати на властивості людини, однак обґрунтування соціально-
педагогічного аспекту потребує розгляду саме цього виду технологій. 

Для розробки ТРСК студентської молоді погоджуємося з 
визначеними характерними ознаками саме соціально-педагогічних 
технологій: універсальність (можливість застосування на різних за 
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специфікою об’єктах для вирішення подібних або завдань, що часто 
виникають); конструктивність (націленість на вирішення конкретних 
проблем перевіреними та обґрунтованими способами); результативність 
(орієнтація на кінцевий результат, що перевіряється); оперативність 
(можливість реалізувати технологію в оптимальний термін); відносна 
простота (наявність проміжних етапів й операцій, доступність для 
фахівців певної кваліфікації); надійність (наявність деякого запасу 
міцності, механізму, що дублюється); гнучкість (здатність до адаптації в 
умовах, що змінюються) [3, с. 513]. 

Соціально-педагогічна технологія як сукупність визначених 
прийомів і методів впливу має власну структуру, до складу якої входять 
елементи: визначення мети, вибір відповідного рішення, організація 
соціальної дії, аналіз результатів. Тобто технологізація передбачає 
розчленування прогнозованої діяльності на елементи та їх детальне 
подальше опрацювання для відтворення. Участь інших фахівців (не 
тільки соціального педагога) забезпечить її тиражування та поширення, 
комплексний характер вирішення проблеми розвитку соціальної 
культури студентської молоді в сучасних умовах. Отже, реалізується 
певна система діяльності, яка має ознаки відкритої системи.  

На нашу думку ТРСК студентів позначається концептуальністю 
(обґрунтованість поняття «соціальна культура студентської молоді» в 
умовах інформаційного суспільства, розробка моделі, критеріїв і 
показників її розвитку), гнучкістю (безпосередня участь студентів у її 
реалізації, готовність підструктур ВНЗ до здійснення спільних дій та ін.) 
та варіативністю (специфіка закладу вищої освіти та спрямування 
підготовки фахівців, різноманіття комунікативних ситуацій у сучасному 
віртуальному середовищі тощо). За наявності загальних характеристик 
кожна технологія враховує необхідні умови здійснення, сферу, засоби 
реалізації. Створення авторської технології відбувається з урахуванням 
розуміння сутності цих системних цілеспрямованих поступових дій. Не 
маючи за мету аналізувати детально особливості, визначимо позиції, які 
дозволяють технологізувати розвиток соціальної культури студентської 
молоді засобами анімаційної діяльності. 

По-перше, ґрунтується на особливостях власне соціально-
педагогічних технологій, які покладаються в основу практичної 
реалізації анімаційної діяльності у закладі вищої освіти, зокрема вихід 
поза межі середовища ВНЗ у відкритий соціальний та віртуальний 
простори. В умовах інформаційного суспільства загальний простір 
активності студентства не обмежений локально територією (внутрішньо-
вузівською чи в межах неопосередкованого спілкування), адже 
відбуваються міжнародні взаємини (зокрема академічна мобільність) та 
комунікація у віртуальному глобальному інформаційному середовищі, 
яке є одночасно і сферою реалізації позитивної соціальної позиції, і 
засобом здійснення взаємодії на інших рівнях. Отже, на нашу думку, 
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доцільно здійснювати діяльність з розвитку соціальної культури на двох 
рівнях: внутрішньо-вузівському й зовнішньо-вузівському. 

По-друге, зумовлюється теоретичною складовою, що обумовлює 
сутність та зміст соціальної культури студентської молоді [5]: активізація 
соціальної взаємодії з метою розвитку соціально-професійної, соціально-
громадянської, соціально-інформаційної її складових. На обох рівнях 
анімаційна діяльність зі студентською молоддю відбувається з 
урахуванням структури соціальної культури та моделі її розвитку серед 
студентської молоді. Навчальна та позанавчальна діяльність студентів 
становлять однаковий інтерес для обґрунтування технології, оскільки, 
згідно з попередніми дослідженнями, анімація може застосовуватися не 
тільки у сфері вільного часу, але й під час провідної діяльності 
(навчальної для студентів). 

По-третє, зважається на особливості анімаційної діяльності, а саме 
її активний характер, необхідність безпосередньої участі суб’єктів у 
процесі взаємодії, ініціювання позитивних соціальних змін [9]. На обох 
рівнях об’єднувальним чинником є визначені компоненти технологізації 
анімаційної діяльності. На нашу думку, вони мають відповідати динаміці 
анімаційного процесу (мотивування, ініціювання, взаємодія) та 
показникам розвитку соціальної культури студентів. Отже, для гнучкості 
та глибини технології визначено наступні компоненти на обох рівнях: 
організаційно-мотиваційний, активізаційно-ініціативний, взаємодійно-
вдосконалюючий. Компоненти технології визначалися у відповідності до 
динаміки анімаційної діяльності: мотивація (організаційно-мотиваційний 
компонент) – участь (активізаційно-ініціативний) – перетворення 
(взаємодійно-вдосконалюючий).  

По-четверте, враховуються конкретні умови вищого закладу освіти, 
його ресурсні можливості щодо здійснення технології розвитку 
соціальної культури студентів засобами анімаційної діяльності, 
готовність до участі у діяльності з її реалізації. 

Таким чином, ТРСК студентства базується на: особливостях 
соціально-педагогічних технологій (спрямованість на особистість, 
спільноту, соціум); специфіці технологізації анімаційної діяльності (її 
динаміка від активізації через залучення до участі та ініціювання дій, 
велика доля суб’єктності та подекуди експромту, творчий характер, 
креативні можливості) [5; 9]; необхідності інтегрувати технологію до 
освітнього простору закладу вищої освіти (у ВНЗ вже є сформоване 
освітнє середовище, де здійснюється навчання та виховання і наявні 
структури, що відповідають за це); врахуванні необмеженості 
соціального простору (від локального до глобально-віртуального), в 
якому реалізується соціальна культура студентської молоді. Отже, 
розробка технології ґрунтується на теоретичній моделі соціальної 
культури студентів [5] та на результаті діагностики її сучасного стану в 
інформаційному суспільстві. Оскільки ми визначаємо три основні рівні 
розвитку соціальної культури (індивідуальний, груповий, середовищний) 
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та напрями (мотивація та індивідуальному, участь на груповому, 
ініціювання на середовищному), то вони стають провідними стрижнями 
технології, вона набуває ознак гнучкої, різноспрямованої, варіативної, 
активної, інтегративної фаховості. 

Етапи технології традиційно визначені як підготовчий, реалізації, 
підсумковий. Особливість технології в тому, що її компоненти можуть 
бути активізовані частково одночасно, наприклад, підготовчий етап може 
здійснюватися водночас на внутрішньому і зовнішньому рівнях, 
взаємодоповнюючи їх результат і посилюючи ефективність методів і 
форм роботи (навіть діяльність на одному рівні може стимулювати 
діяльність на іншому). 

На внутрішньо-вузівському рівні визначені наступні процедури 
організаційно-мотиваційного компоненту:  

1. Створення координаційного центру, мобільних ініціативних груп 
(підготовчий етап). Це є принципово важливим моментом для 
стратегічного планування технології, оскільки саме завдяки цьому 
визначатимуться основні пріоритети організації подальшої діяльності. 
Ефективними методами і формами на цьому етапі є: наради, круглі 
столи, моніторинг навчальних програм, розробка плану дій, ділових ігор 
та тренінгів для членів мобільних ініціативних груп, дискусії 
студентського самоврядування. Очікуваним результатом на цьому етапі є 
створення умов (активізація студентського самоврядування, залучення 
виховної ланки ВНЗ до взаємодії та ін.) для реалізації технології 
розвитку соціальної культури студентської молоді, досягнута початкова 
комунікація учасників, ознайомлення з орієнтирами діяльності та 
усвідомлення бажаних змін.  

2. Добір активних груп студентів для організації діяльності та 
залучення інших студентів (етап реалізації). Методи і форми: тренінг 
«Моя професія», захід «Антиплагіат у дії», посвята у професію, 
професійно-спрямований віртуальний туризм, відкриті лекції серед 
студентів у інтерактивній формі, філософські прогулянки з 
наставниками. Результат: стимульовано соціально-професійну мотивацію 
студентів до участі та посилено інтерес до подальшої соціально-
громадянської взаємодії раніше створених груп, зокрема у віртуальному 
середовищі. 

3. Оптимізація соціально-виховного середовища ВНЗ щодо 
запровадження технології (підсумковий етап). Методи і форми: круглі 
столи, анкетування та інтерв’ювання студентів, викладачів, репортажі на 
регіональному телебаченні, конференції наукові, дискусія та тренінг з 
розробки інформаційної карти дій. Результат: активізовано співучасників 
проведених заходів для реалізації подальших дій професійно-
громадянського спрямування, вдосконалено комунікацію представників 
ВНЗ та створено нові зв’язки поза ним, зокрема через інформаційне 
середовище. 
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Процедури активізаційно-ініціативного компоненту технології на 
внутрішньо-вузівському рівні реалізації:  

1. Створення умов для ініціативних дій студентів (підготовчий 
етап). Методи і форми: кураторські години, студентський театр, арт-
пікнік («Мистецтво врятує життя»), створення та обговорення власних 
пропозицій зі сценаріїв майбутніх заходів, інтерактивні лекції з 
гуманітарних дисциплін, диспути з проблемних питань. Результат: 
відбулося залучення студентів до професійно-спрямованих активних дій 
та стимулювання громадської ініціативності, зокрема з використанням 
інформаційних технологій.  

2. Реалізація заходів, що сприяють розвитку соціальної культури 
(етап реалізації). Методи і форми: анімаційні соціально-спрямовані 
програми («Першокурснику дорогу», «Підтримай кожного»), навчальний 
професійний тренінг, активізуюючі творчі акції громадянської 
спрямованості («Суспільне служіння у власній творчості»), вистави з 
онлайн-трансляцією, сумісна діяльність з іноземними студентами «Пізнай 
культуру». Результат: студентами отримано досвід анімаційної діяльності 
у середовищі ВНЗ, зокрема з іноземними представниками, посилено 
ціннісну складову соціально-професійного та соціально-громадянського 
спрямування, сформовано відповідні якості, використовуються 
можливості інформаційного середовища закладу вищої освіти. 

3. Аналіз залучення до участі студентів, моніторинг діяльності 
кураторів та викладачів (підсумковий етап). Методи і форми: презентація 
власних ініціатив, сумісний колаж спільних дій, квест «Соціальний 
креатив», флеш-моб «Доторкнися до мрії», фестиваль інтерактивних 
медіа-ідей, студентська Інтернет-газета. Результат: визначено проміжну 
ефективність дій, створено умови для подальшого вдосконалення 
цінностей професії та громадської роботи, соціально-віртуального 
середовища студентської громади. 

Процедури взаємодійно-вдосконалюючого компоненту внутрішньо-
вузівського рівня. 

1. Підготовка до втілення консолідованих креативних дій 
(підготовчий етап). Методи і форми: творчі зібрання «Моя анімаційна 
команда», розміщення інформації та сайті ВНЗ, представлення власних 
соціально-позитивних проектів у соціальних мережах. Результат: 
створено умови для сумісної соціально творчої активності студентів, 
зокрема професійної, громадянської, інформаційної складових у 
реалізації соціальної культури. 

2. Участь у здійсненні соціально-творчих програм та проектів у 
середовищі ВНЗ (етап реалізації). Методи і форми: наукові пікники, 
свято професій, профорієнтація старшокласників у ВНЗ, анімаційна 
програма «Старше покоління», тренінг «Обмін мудрістю», майстер клас 
для студентів «Віртуальний простір», тренінг «Безпечний Інтернет», 
«Інша культура – наші креативні можливості». Результат: відбулося 
поширення цінностей професійно-громадянського аспектів у ВНЗ, 
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активізувалася взаємодія за усіма компонентами соціальної культури 
студентської молоді. 

3. Коригування результатів та усвідомлення подальших дій 
(підсумковий етап). Методи і форми: опитування, підсумки дій – акція 
«Як це відбувалося», спостереження, підсумкова конференція, методичні 
семінари. Результат: визначено напрями та завдання соціально творчої 
діяльності поза середовищем ВНЗ. Результат кожного етапу, що 
описаний вище, поєднується в загальний результат рівня. 

На зовнішньо-вузівському рівні визначені наступні процедури 
організаційно-мотиваційного компоненту:  

1. Активна організація дієвих зв’язків поза ВНЗ (підготовчий етап). 
Методи і форми: моніторинг соціально-культурного середовища міста, 
регіону, Акція «Є контакт!», спільні збори, загальна конференція, 
круглий стіл. Результат: налагоджено професійно-громадські зв’язки між 
студентами різних освітніх закладів, зокрема й у віртуальному просторі, 
які реалізовуватимуться в процесі подальшої взаємодії з реалізації 
соціальної культури. 

2. Консолідація студентської молоді міста, регіону (етап реалізації). 
Методи і форми: акція «Пошук професійних ідей», «Наукові пікники», 
«Ярмарок ідей», Арт-пікнік для вимушених переселенців, тренінг «Разом 
без насильства». Результат: виявлено соціальну культуру студентів за 
різними її складовими, створено умови для активної взаємодії поза ВНЗ з 
метою реалізації цінностей соціальної творчості. 

3. Визначення ефективності міжвузівської взаємодії у процесі 
анімаційної діяльності (підсумковий етап). Методи і форми: інтерактивна 
дискусія, віртуальний щоденник, оформлення документів про 
партнерство. Результат: визначено необхідність та можливість подальшої 
діяльності з метою виявлення соціальної культури студентів. 

Процедури активізаційно-ініціативного компоненту зовнішньо-
вузівського рівня технології розвитку соціальної культури студентської 
молоді: 

1. Створення умов для діяльності з розвитку соціальної культури 
поза ВНЗ у соціально-культурному просторі (підготовчий етап). Методи і 
форми: щотижневі віртуальні наради, зустрічі з партнерами, мозковий 
штурм, зацікавлення у спільній діяльності: акція «Моя соціальна 
перспектива». Результат: підготовлено ресурси для подальших дій щодо 
розвитку всіх складових соціальної культури студентства засобами 
анімаційної діяльності у відкритому просторі інформаційного суспільства. 

2. Участь студентів у спільних діях щодо активізації соціально-
виховних громадських, професійних, віртуальних спільнот (етап 
реалізації). Методи і форми: захід «Місто професій», «Професії 
Слобожанщини», мобільні волонтерські групи в місті «Хто крім нас», 
акція «Мої роки – моє багатство», захід у центрі реабілітації «Нема чужої 
біди». Результат: реалізовано соціально-професійні цінності, соціально-
громадянську позицію з профілактики маргіналізації та сприяння 
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соціальній інтеграції, популяризовано діяльність в інформаційному 
середовищі. 

3. Відстеження ефективності діяльності студентської молоді з 
виявлення соціальної культури поза ВНЗ (підсумковий етап). Методи і 
форми: спостереження, опитування, інтерв’ю, діагностичні бесіди, 
експертна оцінка. Результат: виявлено ефективність діяльності з 
виявлення соціальної культури. 

Процедури взаємодійно-вдосконалюючого компоненту на 
зовнішньому рівні: 

1. Поширення діяльності активної студентської молоді на рівень 
країни та світу (підготовчий етап). Методи і форми: патріотичні флеш-
моби, Акції «Волонтер як аніматор», захід «Дерево життя». Результат: 
поширено соціальні зв’язки на рівень країни та міжнародний, виявлено 
професійно-громадянську позицію студентської молоді на різних рівнях 
соціального середовища. 

2. Здійснення анімаційної діяльності на рівні країни та 
міжнародному (етап реалізації). Методи і форми: відео-щоденник, Сайт 
позитивних ініціатив, медіа-проект соціальні акції у Інтернеті, 
міжрегіональні акції, міжнародний захід «Студент без кордонів». 
Результат: здійснено діяльність з реалізації професійної, громадянської, 
інформаційної складових соціальної культури студентів на рівні країни 
та міжнародному. 

3. Виявлення ефективності технології анімаційної діяльності з 
розвитку соціальної культури студентської молоді (підсумковий етап). 
Методи і форми: опитування, спостереження, експертна оцінка, аналіз 
стану віртуальної взаємодії. Результат: проаналізовано ефективність, 
визначено перспективу діяльності з подальшого розвитку соціальної 
культури студентства. 

Таким чином, в основу технологізації розвитку соціальної культури 
студентської молоді засобами анімаційної діяльності покладаються 
попередні теоретичні узагальнення, сучасний стан розвитку соціальної 
культури, науково-виважена необхідність у технологізації анімаційної 
діяльності у ВНЗ, доцільність активізації соціальної життєдіяльності 
студентства в інформаційну добу. Пропонована технологія є складною 
системою комплесних поступових дій, структурується за компонентами, 
етапами, процедурами та операціями, що дозволяє відтворити всі 
визначені характеристики соціально-педагогічних технологій. 
Ефективність технологічного процесу забезпечує дотримання принципів 
та умов її реалізації. Подальше дослідження матиме на меті аналіз 
ефективності реалізації даної технології, оцінку її результатів та 
коригування з метою поліпшення ефективності, а також для адаптації до 
нововідкритих обставин динаміки соціальної культури сучасних студентів. 
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Максимовський М. І. Технологія розвитку соціальної культури 

студентської молоді засобами анімаційної діяльності в 
інформаційному суспільстві 

В статті охарактеризовано особливості технології розвитку 
соціальної культури студентської молоді засобами анімаційної діяльності 
в інформаційному суспільстві, зокрема обгрунтовано теоретичний базис 
її розробки: врахування специфіки соціально-педагогічних технологій 
(спрямованість на особистість і соціум), теоретичних засад розвитку 
соціальної культури студентів (визначення поняття, змістова модель, 
критерії та показники), ознак анімаційної діяльності (активний характер, 
підтримка ініційованих соціальних змін), умов конкретного закладу 
вищої освіти (готовність до співпраці, активність студентського 
самоврядування тощо). Доведена необхідність здійснення технології 
розвитку соціальної культури на внутрішньо-вузівському й зовнішньо-
вузівському рівнях, на яких визначено організаційно-мотиваційний, 
активізаційно-ініціативний та взаємодійно-вдосконалюючий компоненти, 
що відповідають динаміці анімаційної діяльності. Презентована поетапна 
реалізація процедур та операцій, для результативності яких дібрано 
доцільні активні методи і форми.  

Ключові слова: соціально-педагогічна технологія, студентська молодь, 
соціальна культура, анімаційна діяльність, інформаційне суспільство. 
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Максимовский Н. И. Технология развития социальной 
культуры студенческой молодежи средствами анимационной 
деятельности в информационном обществе 

В статье охарактеризованы особенности технологии развития 
социальной культуры студенческой молодежи средствами анимационной 
деятельности в информационном обществе, в частности обоснован 
теоретический базис её разработки: учет специфики социально-
педагогических технологий (направленность на личность и социум), 
теоретических основ развития социальной культуры студентов 
(определение понятия, содержательная модель, критерии и показатели), 
признаков анимационной деятельности (активный характер, поддержка 
инициированных социальных изменений), условий конкретного 
учреждения высшего образования (готовность к сотрудничеству, 
активность студенческого самоуправления и прочее). Доказана 
необходимость осуществления технологии развития социальной культуры 
на внутривузовском и внешневузовском уровнях, на которых определены 
организационно-мотивационный, активизационно-инициативный и 
взаимодейственно-совершенствовательный компоненты, которые 
соответствуют динамике анимационной деятельности. Представлена 
поэтапная реализация процедур и операций, для результативности 
которых подобраны необходимые активные методы и формы. 

Ключевые слова: социально-педагогическая технология, 
студенческая молодежь, социальная культура, анимационная 
деятельность, информационное общество. 

 
Maksymovskyi M. Technology for Developing Student Youth’s Social 

Culture Through use of Animation Activities in Information Society 
The article defines the features of the technology, designed for 

developing student youth’s social culture through use of special animation 
activity means under conditions of information society, namely it gives a 
rationale for theoretical foundation of its design: consideration of 
characteristic features that social-pedagogical technologies what they are 
(directed at a person and society), of theoretical foundations that shape 
development of student youth’s social culture (definition of the concept, 
content model, criteria and indicators), of the features of animation activities 
(active nature, support of initiated social changes) and of conditions of specific 
higher education institutions (being prepared for cooperation, active student 
self-government etc.). The necessity of implementing this technology on inner 
institutional and outer institutional levels was proven, and both levels were 
defined with organization-motivation, activation-initiation and interaction-
improvement components that correspond with dynamics of animation 
activities: motivating (organization precedes motivation, which by itself 
requires individual approach to every would-be participant) – participating 
(activating individual thinking to enrich experience and initiating possible 
movement towards qualitative thinking an behavior shifts) – changing 
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(interaction on the basis of things that were experienced and improvement of 
further plans that will be used in later organizations). Stage-by-stage 
implementation of procedures and operations was presented, along with 
matching active methods and forms to ensure the best results. 

Key words: social-pedagogical technology, student youth, social culture, 
animation activities, information society. 
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УДК 378:613 
 
Ю. Ю. Мосейчук  
 
ОБҐРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ МОНІТОРИНГОВОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ 
ЗДОРОВ’Я У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 
У сучасних соціально-економічних умовах особливої актуальності 

набувають теоретичні та практичні аспекти формування культури 
молодого покоління, як загальної, так і окремих її видів. Однак особливо 
гостро відчувається потреба у формуванні у майбутніх фахівців під час 
навчання у вищих навчальних закладах високого рівня культури 
здоров’я. Підготовка конкурентоздатних фахівців, які реалізовуватимуть 
фізичне виховання школярів робить проблему збереження і зміцнення 
здоров’я особливо актуальною. А тому, одним із першочергових завдань 
вищої освіти є формування ціннісного ставлення до здоров’я, його 
зміцнення та збереження. Як наслідок – у процесі навчання у ВНЗ 
виникає необхідність підвищення рівня культури здоров’я майбутніх 
фахівців з метою забезпечення належних умов для його збереження, а 
також доцільно насамперед, промоніторити стан її сформованості.  

Не виникає жодних сумнівів у тому, що здоров’я є однією із 
фундаментальних та поліаспектних категорій усього людського буття, а 
тому має виступати найважливішим пріоритетом як у суспільстві, так і в 
освітньому процесі вищих навчальних закладів. Проте, певна девальвація 
цінностей має суттєвий вплив на зростання захворюваності, сприяє 
формуванню адиктивних звичок серед студентської молоді та спричиняє 
зниження соціальної цінності здорового способу життя. Усі наведені 
факти негативно впливають на формування культури здоров’я.  

Проведений аналіз статистичної інформації про здоров’я 
студентської молоді різних країн, представленої в звітах ВООЗ, а також 
вивчення міжнародного та вітчизняного досвіду роботи медичних, 
освітніх, соціальних та громадських організацій у сфері збереження і 
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зміцнення здоров’я дозволили нам констатувати, що перспективним в 
сучасному освітньому процесі ВНЗ вважається перехід від технологій 
збереження і зміцнення здоров’я до технології формування культури 
здоров’я. У цьому контексті поділяємо позицію О. Мірошниченка та 
Ю. Бойчука, які наголошують на тому, що основною метою освіти в 
Україні має стати збереження та зміцнення здоров’я, «шляхом виховання 
свідомого та дбайливого ставлення до власного здоров’я та здоров’я 
оточуючих як головної умови реалізації творчого, фізичного, психічного, 
духовного та соціального потенціалу особистості» [1, с. 56]. З огляду на 
це, усвідомлення необхідності формування культури у студентів можна 
розглядати у якості головної ознаки успішної реалізації майбутнім 
фахівцем своєї професійної діяльності.  

Як свідчить аналіз останніх досліджень і публікацій у зазначеній 
площині, науковці радять активно працювати над формуванням 
здоров’язбережувального світогляду студентської молоді. Так, подібні 
думки задекларовано у підручнику «Основи здоров’я» під авторством 
Л. Ващенка [2], де зазначено, що у вирі життєвих змін знання про 
здоров’я допоможуть особистості правильно зорієнтуватися та прийняти 
адекватні та виважені рішення. У баченні О. Міхеєнка [3], головною 
умовою формування культури здоров’я студентів є свідоме та 
відповідальне ставлення до власного здоров’я, яке можна виховати під 
час навчання. Відзначимо, що дисертаційні дослідження українських 
педагогів А. Бабенка, М. Карченкової, К. Дроздової, Є. Жуковського, 
Л. Іванової, Ю. Мусхаріна, Н. Свірщук, О. Тимошенка, А. Чепелюк та ін. 
присвячені багатоманітнім аспектам професійної підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури у ВНЗ до фізкультурно-оздоровчої 
діяльності. Протягом останніх років науковці з фізичної культури та 
спорту А. Галіздра, Д. Давиденко, О. Драган, В. Маринич, О. Меліков, 
Ю. Півненко, С. Сінгаєвський, Д. Солопчук, А. Сулима, С. Футорний 
зуміли чітко аргументувати зв’язок між фізичною культурою та 
культурою здоров’я студентів ВНЗ. У їхніх наукових працях доведено, 
що теоретичні знання та практичні уміння й навички збереження 
здоров’я є вагомими для реалізації професійної діяльності майбутніми 
фахівцями фізичної культури.  

Однак, в українському суспільстві ще й нині зберігається 
споживацьке ставлення до власного здоров’я, не сформовано 
відповідальність та внутрішню мотивацію щодо його збереження та 
зміцнення. Зокрема у Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я 
2020: український вимір» на 2012-2020 роки [4] підкреслено, що нині 
здоров’я необхідно розглядати як головний чинник і результат розвитку 
суспільства та складова людського благополуччя. «В світі визнано, що 
інвестиції в охорону здоров’я мають важливе значення для успішного 
політичного, соціального та економічного розвитку сучасного 
суспільства» [4, с. 1]. Більш ґрунтовне вивчення цього документу дало 
підстави погодитися з тим, що в Україні «відсутня система громадського 
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здоров’я та на державному і місцевих рівнях не створюються умови для 
забезпечення здорового способу життя серед широких верств населення. 
Відсутній комплексний міжсекторальний підхід та зацікавленість 
бізнесових структур і керівників місцевих органів влади щодо створення 
умов в зниженні негативного впливу соціальних детермінант (в Україні з 
даної проблеми наукові дослідження не проводяться) на стан здоров’я 
населення та медико-демографічну ситуацію [4, с. 2–3]. 

З наведених вище аргументів очевидним є факт доцільності 
проведення моніторингового дослідження стану сформованості культури 
здоров’я у майбутніх учителів фізичної культури.  

Метою статті є узагальнення інформації про сутність та зміст 
культури здоров’я та обґрунтування потенціалу моніторингу у контексті 
дослідження стану її сформованості у майбутніх учителів фізичної 
культури на констатувальному етапі експерименту. 

Насамперед відзначимо, що надзвичайно актуальною є позиція 
українських фахівців І. Олендера, В. Грушка та Т. Бережної стосовно 
того, що «поряд з культурою праці, мислення, поведінки, спілкування, 
адаптивною культурою треба виділити й культуру здоров’я, що 
насправді й зумовлює подальший розвиток усіх різновидів культур і має 
перемовою формування людини як цілісного індивіда, охоплюючи всі 
сторони життя» [5, с. 4]. Тобто, ми повністю підтримуємо позицію 
науковців, що «збереження здоров’я нації сьогодні є соціальною 
необхідністю. В інтересах збереження здоров’я нації держава повинна 
рухатися в напрямку розвитку культури здоров’я населення через 
соціальні інститути, зокрема через освіту» [5, с. 5]. 

На основі аналізу педагогічних напрацювань О. Глузман, 
О. Завальнюк, В. Козігон, В. Сагуйченко ми прийшли до усвідомлення 
того, що культура здоров’я виступає невід’ємною складовою загальної 
культури особистості, охоплює ставлення студентів самих до себе на 
основі сформованих знань та умінь щодо оптимального вибору 
інтелектуальних, емоційних, фізичних навантажень. Культура здоров’я 
детермінує ступінь залежності здоров’я особистості від стратегії 
вибудовування її відносин з оточуючим світом та з самою собою. З 
педагогічної точки зору, культура здоров’я є інтегральною якісною 
характеристикою особистості, що поєднує соціальний, духовний, 
психічний, фізичний компоненти та створює відчуття внутрішньої 
гармонії, благополуччя й загального задоволення життям. Формування 
культури здоров’я у студентів тісно пов’язане з розвитком самостійності 
та суб’єктності та відбувається завдяки активній здоров’ятворчій та 
здоров’язміцнювальній діяльності.  

У публікації С. Горбунової [6] аргументовано доведено, що на 
державному рівні в Україні слід керуватися життєвою концепцією 
виховання здорової людини та забезпечувати: єдність розуму, душі й 
тіла, які є взаємозалежними, хоч і різними сторонами єдиного цілого. 
Культура здоров’я, як доводить Є. Захаріна [7], є доволі динамічним 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 8 (313), 2017  
 

 171

утворенням, яке вимагає постійного розвитку й змістовного наповнення 
новими даними валеології, педагогіки, психології, фізіології, біології, 
екології тощо. Вона залежить від рівня загальної культури, яка включає 
систему знань, здібностей, поглядів, моральних норм, духовних 
цінностей. У даній системі вирішальну роль відіграють знання і духовні 
цінності, які виконують роль головних орієнтирів у предметній і 
соціальній дійсності та визначають поведінку людини. Культуру 
здоров’я розглядаємо у якості запоруки повноцінного розумового та 
фізичного розвитку особистості. Тому одним із найважливіших завдань 
викладачів ВНЗ у цій площині є турбота про формування у студентів 
високого рівня культури здоров’я, яка охоплює ставлення студентів 
самих до себе на основі сформованих знань та умінь щодо оптимального 
вибору інтелектуальних, емоційних, фізичних навантажень. Культура 
здоров’я детермінує ступінь залежності здоров’я особистості від стратегії 
вибудовування її відносин з оточуючим світом та з самою собою. Таким 
чином, культура здоров’я повинна охоплювати цілісну систему ціннісно-
смислових установок, емоційно-вольового досвіду та повинна бути 
спрямована на самопізнання, саморозвиток і самовдосконалення 
індивідуального здоров’я, необхідного для продуктивного довголіття 
людини, виконання ним життєвої місії, що базується на готовності до 
практичної діяльності по вдосконаленню і збереженню здоров’я. 

Досліджуючи сучасний стан сформованості культури здоров’я 
майбутніх учителів фізичної культури на констатувальному етапі 
експериментального дослідження було прийняте рішення про 
доцільність проведення комплексного моніторингу. Обираючи 
моніторинг, ми виходили з тих міркувань, що його доцільно розглядати 
як засіб вивчення реальності. Він є, на думку В. Приходько [8], 
інтегральним джерелом реалізації прогностичної, інформаційної, 
аналітичної, колекційної, управлінської функцій та ефективним 
інструментом управління якістю усього освітнього процесу. 

Погоджуємося із висновком Л. Ярощук у тому, що завдяки 
«спеціальному інструментарію, що передбачає моніторингове 
дослідження можна виміряти та оцінити якісні характеристики, 
притаманні людині» [9, с. 14]. Поділяємо позицію вчених у тому, що 
грамотно організований освітній моніторинг розглядається як «система 
збору, зберігання, обробки та поширення інформації про діяльність 
освітньої системи, яка забезпечує систематичне відстеження її стану, 
прогнозування розвитку й проектування заходів щодо її вдосконалення 
виступає» [10, с. 12]. У нашому баченні освітній моніторинг – це складна 
система збору, обробки, збереження та розповсюдження інформації про 
стан освітньої системи чи окремих її елементів, яку доцільно 
використовувати з метою інформаційного забезпечення управління та 
прийняття оптимальних управлінських рішень щодо коригування та 
розвитку усього процесу формування у майбутніх вчителів належного 
рівня культури здоров’я. Вважаємо, що об’єктом моніторингу на рівні 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 8 (313), 2017  
 

 172

ВНЗ, які готують майбутніх учителів фізичної культури є якість усього 
освітнього процесу. Встановлено, що від якості організації та проведення 
моніторингу безпосередньо залежить якість професійної підготовки 
майбутніх фахівців. Тобто, інструментарій моніторингу під час 
організації констатувального етапу експериментального дослідження 
здатний оцінити ефективність процесу професійної підготовки, 
передбачити її результати та сформувати адекватні кроки до 
вдосконалення культури здоров’я майбутніх учителів фізичної культури. 

Тобто інформація, яку ми плануємо зібрати під час моніторингового 
дослідження має володіти певними якісними показниками. До них 
віднесено: надійність, повнота, точність, об’єктивність, адекватність, 
систематичність, релевантність, своєчасність та доступність. Дамо 
коротку характеристику наведеним вимогам. 

Отже, надійність інформації визначається сталістю результатів 
після повторної перевірки. На надійність результатів моніторингу має 
суттєвий вплив кількість респондентів та спектр ВНЗ, які задіяні у 
експериментальному дослідженні.  

Повнота є якісною характеристикою, що перебуває у прямій 
залежності від обсягу інформації. У тому випадку, коли на підставі 
отриманої інформації матимемо можливість скласти цілісне уявлення 
про стан сформованості усіх показників культури здоров’я – можемо 
говорити про повноту моніторингового дослідження. Тобто, інформація 
буде повною, якщо джерела інформації охоплюють все, що можливо 
щодо з’ясування стану культури здоров’я, та коректно висвітлюють її. 

Точність отриманої інформації під час моніторингу визначає якою 
мірою передано окремі складові культури здоров’я. Іншими словами 
точність розглядаємо кількісною характеристикою якості інформації, що 
виражає ступінь відображення окремих деталей, елементів культури 
здоров’я майбутніх учителів фізичної культури. Вона істотно залежить 
від обсягу інформації, тому велика кількість елементів дозволяє 
уточнити основний зміст об’єкту дослідження. У практичному аспекті 
точність забезпечується мінімальними похибками вимірів, однозначним 
сприйняттям результатів. У своєму дослідженні ми брали до уваги й той 
факт, що надмірна кількість інформації та врахування незначних 
характеристик об’єкту дослідження, навпаки, ускладнюють його аналіз. 

У свою чергу об’єктивність інформації, яка зібрана на основі 
моніторингу відображає реальну картину щодо професійної підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури в контексті формування у них 
високого рівня культури здоров’я, а не особисту думку дослідників, 
характеризує незалежність отриманих результатів. 

Відзначимо, що адекватність моніторингового дослідження 
виражає рівень відповідності отриманого результату – стану підготовки, 
створюваного за допомогою інформації, реальному її стану. Саме 
адекватність отриманої інформації розглядаємо у якості вагомого 
підґрунтя для прийняття обґрунтованих рішень щодо вдосконалення 
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процесу формування культури здоров’я на формувальному етапі 
експериментального дослідження. При чому, у своєму дослідженні ми 
виходили з того, що існує три ступені адекватності: синтаксичний 
(передбачає вимірювання обсягу звіту, що містить інформацію); 
семантичний (охоплює вимірювання значущості змісту інформації); 
прагматичний (визначається корисністю отриманої інформації для 
подальшої діяльності). 

У нашому розумінні систематичність інформації, яка отримана 
шляхом моніторингу полягає у відповідній послідовності її надходження. 

Релевантність інформації – це ступінь її змістовної відповідності 
тому запиту, який було поставлено. 

Своєчасність та оперативність інформації виражається у тому, що 
вона повинна надходити в ті терміни та строки, поки вона є актуальною. 

Вважаємо, що доступність інформації гарантує отримання її у такій 
формі, яка дозволяє виявити дійсні проблеми у процесі формування у 
майбутніх учителів фізичної культури усіх показників культури здоров’я, 
які потребують усунення. 

Впровадження розглянутих вимог до отриманої інформації 
виступає важливим критерієм ефективності моніторингу якості усього 
освітнього процесу майбутніх учителів фізичної культури у контексті 
формування високого рівня культури здоров’я у процесі неперервної 
професійної підготовки. Все це дозволяє нам використовувати 
комплексне моніторингове дослідження на констатувальному етапі 
експериментального дослідження для з’ясування стану сформованості 
культури здоров’я у майбутніх учителів фізичної культури  

Майбутні учителі фізичної культури повинні подавати приклад щодо 
ведення здорового способу життя, у них, у першу чергу, має бути 
сформований високий рівень культури здоров’я. До майбутніх педагогічних 
фахівців, які будуть займатися організацією фізичної культури дітей та 
молоді ставляться вимоги гармонійно поєднувати освітні, виховні та 
оздоровчі завдання із завданнями фізичного виховання і спорту, а також 
вони повинні заохочувати своїх вихованців до збереження та зміцнення 
здоров’я. Виконувати такі складні та різнопланові професійні завдання 
майбутні фахівці можуть лише на основі внутрішньої вмотивованості до 
цієї діяльності, рефлексії та високого рівня теоретичних знань та 
практичних умінь у сфері культури здоров’я. З метою чіткого з’ясування 
рівня сформованості культури здоров’я на констатувальному етапі 
експериментального дослідження нами було розроблено комплексне 
моніторингове дослідження. До найбільш вагомих вимог моніторингу 
віднесено: надійність, повнота, точність, об’єктивність, адекватність, 
систематичність, релевантність, своєчасність та доступність. 

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку будуть 
спрямовані на розробку інструментарію моніторингу, а також висвітлення 
його результатів для суттєвого статистично достовірного підвищення рівня 
сформованості культури здоров’я у майбутніх учителів фізичної культури. 
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Мосейчук Ю. Ю. Обґрунтування потреби моніторингового 

дослідження стану сформованості культури здоров’я у майбутніх 
учителів фізичної культури 

У статті узагальнено інформацію про культуру здоров’я та 
обґрунтовано потребу у використанні комплексного дослідження для 
визначення стану сформованості культури здоров’я майбутніх учителів 
фізичної культури. Основна увага зосереджена на характеристиці 
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потенціалу моніторингу під час організації констатувального етапу 
експериментального дослідження. Грамотно проведений моніторинг 
дозволить вдосконалити культуру здоров’я майбутніх учителів фізичної 
культури. Висвітленні основні вимоги, яким має відповідати моніторинг 
(надійність, повнота, точність, об’єктивність, адекватність, 
систематичність, релевантність, своєчасність, доступність). 

Ключові слова: культура здоров’я, професійна підготовка, майбутні 
учителі фізичної культури, моніторинг, констатувальний етап 
експерименту, моніторинг, вимоги до моніторингу. 

 
Мосейчук Ю. Ю. Обоснование необходимости мониторингового 

исследования состояния сформированности культуры здоровья у 
будущих учителей физической культуры 

В статье обобщено информацию о культуре здоровья, а также 
исследована потребность в использовании комплексного мониторинга для 
определения состояния сформированности культуры здоровья будущих 
учителей физической культуры. Основное внимание сосредоточено на 
характеристике потенциала мониторинга при организации 
констатирующего этапа экспериментального исследования. Грамотно 
организованный мониторинг способен помочь определить адекватные шаги 
к совершенствованию культуры здоровья будущих учителей физической 
культуры. Освещены основные требования, которым должен отвечать 
мониторинг (надежность, полнота, точность, объективность, адекватность, 
систематичность, релевантность, своевременность, доступность). 

Ключевые слова: культура здоровья, профессиональная подготовка, 
будущие учителя мониторинг, констатирующий этап эксперимента, 
мониторинг, требования к мониторингу. 

 
Moseychuk Yu. Substantiation of the Need for a Monitoring Study 

on the Formation of a Health Culture for Future Teachers of Physical 
Culture 

The article explores the need to use a complex study to determine the 
state of formation of the health culture of future teachers of physical culture. It 
has been established that the culture of health is an integral part of the general 
culture of the individual. It is an integral characteristic of the individual, which 
combines social, spiritual, psychic, physical components and creates a sense of 
inner harmony and life satisfaction. 

The main focus is on the description of the monitoring potential during 
the organization of the confirmatory phase of the pilot study. Monitoring is a 
complex system for collecting, processing, storing information about the state 
of education, which is advisable to use in order to make optimal managerial 
decisions regarding the formation of an appropriate level of health culture for 
future teachers. Competently organized monitoring is able to form adequate 
steps to improve the health culture of future teachers of physical culture. The 
main requirements, which should be monitored, are analyzed. In particular, the 
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content and essence of reliability, completeness, accuracy, objectivity, 
adequacy, systematicity, relevancy, timeliness and availability of monitoring 
research are investigated. 

Key words: health culture, vocational training, future teachers, 
monitoring, stage of the experiment, monitoring requirements. 
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О. І. Проскурняк 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ 

СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
Поширення тенденції спілкування у соціальних мережах 

спостерігається останнім десятиріччям, що суттєво впливає на певну 
обмеженість комунікативної діяльності у реальній взаємодії людей, 
зокрема студентів. У студентської молоді комунікативна діяльність є 
однією з провідних, тому що, як відомо у юнацтві особистість людини 
продовжує активне становлення та розвиток. Розвинена комунікативна 
діяльність забезпечує розвиток міжособистісних стосунків, допомагає 
розширити коло комунікативних контактів. Професійна діяльність 
майбутніх фахівців спеціальної освіти, їх професійна компетентність 
напряму залежить від розвитку комунікативних навичок, оскільки 
взаємодіяти їх прийдеться не тільки з колегами, а й з дітьми з різними 
вадами психофізичного розвитку, їх батьками, представниками різних 
соціальних інституцій. Отже, комунікативна діяльність має провідну 
роль у підготовці студентів спеціальної освіти.  

Окремим аспектам вивчення проблем комунікативної діяльності 
особистості приділяли увагу К. Абульханова-Славська, О. Бодальов, 
Н. Драгомирецька, М. Лісіна, В. Леонтьєв, Б. Ломов та ін., але у працях 
науковців досліджуваний феномен не розглядався з позиції провідної 
фахової компетентності студентів, зокрема напряму підготовки 
«спеціальна освіта».  

Метою статті є визначення особливостей організації 
комунікативної діяльності студентів напряму підготовки «спеціальна 
освіта» в процесі підготовки їх до професійної діяльності. 

На комунікативну діяльність студентів в процесі їх професійної 
підготовки впливають зовнішні і внутрішні чинники. До зовнішніх 
відносимо комунікативний простір освітнього закладу, вплив суб’єктів, з 
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якими студенти вступають в комунікативну взаємодію, засоби масової 
комунікації тощо. До внутрішніх – особистісні якості студентів, їх 
почуття, ставлення до оточуючих, майбутньої професії, дітей з 
особливостями психофізичного розвитку. 

Вважаємо, що впливаючи на внутрішні і зовнішні умови 
комунікативного процесу суб’єктів можна певною мірою позитивно 
впливати на їхню комунікативну діяльність. 

На думку психологів, що присвятили свої праці вивченню 
комунікативної діяльності (А. Бодальов, І. Зимня, О. Леонтьєв, 
Б. Паригін, Л. Петровська, С. Позднєєва, А. Растянніков, С. Степанов, 
Д. Ушаков, Л. Шабаліна) динамічні зміни в соціально-економічному, 
політичному, громадському житті загострюють проблеми комунікативної 
діяльності людей, а особливо дітей та молоді. Соціальні зміни впливають 
на соціалізацію молодих людей, інтеріоризацію ними загальнолюдських 
цінностей, тому що саме в юнацтві йдуть активні зміни в 
онтогенетичному розвитку людини. В цій віковий період значно 
змінюється характер взаємодії індивіда з оточуючими, створюються 
численні внутрішньо особистісні, міжособистісні та соціальні 
протиріччя. Стискаючись на практиці з необхідністю здійснювати 
комунікативну взаємодію з дітьми та підлітками із психофізичними 
порушеннями, студенти даної спеціальності часто мають труднощі щодо 
організації комунікативної взаємодії з ними. Безумовно, на практичних 
заняттях, які здійснюються в аудиторіях певної мірою можливо 
відпрацювати такі комунікативні навички. Постійно нова інформація, 
спілкування студентської молоді з дітьми, що мають психофізичні вади, 
іноді призводять до порушень у комунікативної діяльності (небажання 
спілкуватися з оточуючими тощо), психічного дискомфорту, 
загостренням почуттів тривоги, кризи у міжособистісних стосунках.  

Професійна діяльність майбутніх корекційних педагогів не 
вписується у межі традиційної педагогічної діяльності, тому що 
специфіка корекційно-виховної роботи передбачає взаємодію із 
соціально-педагогічною, діагностичною, консультативною, 
психотерапевтичною та іншими видами діяльності, з якими дефектологи 
стикаються у своїй роботі, яка спрямована на вирішення основного 
завдання – сприяння людині з особливостями психофізичного розвитку її 
соціалізації, адаптації й інтеграції у суспільство за допомогою 
спеціальної освіти.  

Студенти молодших курсів, які навчаються на факультетах 
спеціальної освіти не завжди є психологічно готовими до труднощів, що 
можуть виникнути під час взаємодії з дітьми з розладами аутистичного 
спектру, інтелектуальними, сенсорними порушеннями.  

Невдачі у комунікативної взаємодії з дітьми з психофізичними 
порушеннями загострюють стан внутрішнього дискомфорту студентів, 
компенсувати який не можуть високі показники в інших сферах життя, а 
саме у навчальній діяльності. Такий стан негативно впливає на 
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самооцінку, саморегуляцію, образ – Я, рефлективність, є джерелом 
особистісної тривоги.  

Викладачам, які працюють зі студентами, що навчаються на 
спеціальності «спеціальна освіта» необхідно спрямувати зусилля на 
розвиток професійної компетентності, яку вбачаємо не тільки у 
формуванні професійних умінь та навичок, а й розвитку комунікативної 
діяльності, набутті умінь спілкуватися з різними категоріями людей з 
інвалідністю. 

Професійну готовність майбутніх корекційних педагогів 
розглядаємо, спираючись на дослідження І. Беха [1], О. Бодальова [2], 
Б. Ломова [3], А. Міщенко [4], В. Сластеніна [5]. Ураховуючи специфіку 
підготовки корекційних педагогів, їх професійну готовність визначаємо 
як інтегральне психолого-педагогічне уміння здійснювати корекційно-
розвиткову роботу з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. 

Готовність до професійної діяльності має педагогічні уміння, 
емоційну стійкість, емпатійні здібності, розвиненість психолог-
педагогічного мислення, яке дозволяє встановити причинно-наслідкові 
зв’язки педагогічного процесу, аналізувати свою діяльність, передбачати 
результати своєї діяльності [6]. 

Ґрунтуючись на дослідженнях А. Міщенко [4], проаналізуємо 
структурні компоненти професійної готовності до професійної діяльності 
студентів спеціальності «спеціальна освіта» в аспекті комунікативної 
діяльностиі як провідної фахової компетентності: 

Мотиваційний компонент – орієнтація студента на професійну 
діяльність, бажання допомагати людям з психофізичними вадами, 
бажання спілкуватися з різними категоріями дітей з особливими 
освітніми потребами; 

Пізнавальний компонент – набуття комунікативних знань, умінь, 
навичок в процесі навчання у вищому навчальному закладі, які є 
необхідними для здійснення професійної діяльності з дітьми з 
особливими потребами різних вікових груп; 

Емоційно-вольовий компонент – розвиток вольових якостей, які є 
необхідними у роботі з людьми з психофізичними особливостями, 
позитивне налаштування на професійну діяльність, віра в успіх 
спілкування з такими дітьми й в розвиток їх комунікативної діяльності. 

Комунікативно-поведінковий – розвиток комунікативних якостей, 
які допоможуть у професійній діяльності, взаємодії з представниками 
різних нозологій, їх батьками, педагогічними, медичними працівниками. 
Комунікативно-поведінковий компонент передбачає удосконалення 
комунікативної діяльності студентів, розвиток, комунікативної культури, 
розвиток комунікативної толерантності, тактовності.  

Для того, щоб комунікативна діяльність набула провідного 
значення у майбутній професійній діяльності студентів спеціальної 
освіти, необхідно, щоб вони оволоділи такими компетенціями: 
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 моделювання (прогнозування) спілкування дітьми з 
особливими потребами, планувати комунікативну структуру майбутньої 
діяльності відповідно визначеній меті і завданням; морально-
психологічно позитивно налаштовувати на процес комунікативної 
взаємодії дітей, їх батьків, інших членів педагогічного процесу; 
ураховувати індивідуально-психологічні особливості учнів з 
психофізичними порушеннями; 

 організація спілкування з групою – конкретизація й 
удосконалення моделі спілкування з різними категоріями дітей й 
підлітків з психофізичними вадами; урахування умов спілкування; 
здійснення початкового етапу спілкування; 

 визначення адекватних методів комунікативної діяльності – 
установити психологічний контакт з групою, добирати адекватні ситуації 
методи передання знань (використання елементів бесіди, риторичних 
питань, наведення цікавих прикладів тощо), створити через систему 
психологічних засобів ситуації сумісних міркувань, що є необхідним при 
усіх видах комунікативної діяльності й у якому необхідно задіювати всі 
комунікативні компоненти; 

 сприяння знищенню психологічних бар’єрів як між дітьми з 
особливими потребами, так і в інклюзивному середовищі, активізація 
комунікативну діяльності дітей, розширення кола їх комунікативної 
взаємодії; 

 мотивація дітей та підлітків з психофізичними порушеннями 
на активізацію міжособистісної комунікативної взаємодії як у 
навчальному закладі, так і поза її межами; 

 створення цілісну систему взаємостосунків у системах 
«дитина-дитина», «дитина-батьки», дитина-педагоги», активізувати їх 
комунікативний потенціал; 

 уточнення можливі варіанти комунікативної діяльності в 
дитячих колективах, планувати й прогнозувати комунікативну діяльність 
у закладах освіти з різними категоріями дітей. 

Таким чином, комунікативна діяльність є складним 
багатоканальним процесом, що має свої структуру і складові. Від 
ефективності її організації залежить розвиток особистості студентської 
молоді. Перспективою подальшого дослідження є розробка моделі 
формування комунікативної діяльності студентів спеціальності 
«спеціальна освіта» в умовах ВНЗ. 
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Проскурняк О. І. Організація комунікативної діяльності як засіб 

формування професійної готовності студентів спеціальної освіти 
У статті доводиться актуальність комунікативної діяльності як 

провідної фахової компетенції майбутніх фахівців спеціальної освіти. 
Визначені чинники, що впливають на розвиток комунікативної 
діяльності особистості студента. До внутрішніх чинників віднесено 
особистісні якості студентів, їх почуття, ставлення до оточуючих, 
майбутньої професії, дітей з особливостями психофізичного розвитку. До 
зовнішніх – комунікативний простір освітнього закладу, вплив суб’єктів, 
з якими студенти вступають в комунікативну взаємодію, засоби масової 
комунікації. У структурі професійної підготовки в аспекті 
комунікативної діяльності визначено та обґрунтовано зміст 
мотиваційного, пізнавального, емоційно-вольового, комунікативно-
поведінкового компонентів.  

Ключові слова: спеціальна освіта, студенти, комунікативна 
діяльність, професійна компетентність. 

 
Проскурняк Е. И. Организация коммуникативной 

деятельности как средство формирования профессиональной 
готовности студентов специального образования 

В статье обосновывается актуальность коммуникативной 
деятельности как ведущей профессиональной компетенции будущих 
специалистов специального образования. Определены факторы, которые 
влияют на развитие коммуникативной деятельности личности студента. 
К внутренним факторам отнесены личностные качества студентов, их 
чувства, отношение к окружающим и будущей профессии. К внешним – 
коммуникативное пространство образовательного учреждения, влияние 
субъектов, с которыми вступают в коммуникативное взаимодействие, 
средства массовой коммуникации. В структуре профессиональной 
подготовки в аспекте коммуникативной деятельности определено 
содержание мотивационного, познавательного, эмоционально-волевого и 
коммуникативно-поведенческого компонентов. 

Ключевые слова: специальное образование, студенты, 
коммуникативная деятельность, профессиональная компетентность. 
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Proskurniak O. Organization of Communicative Activity as Means 
of Formation of Professional Readiness of Students of Vocational 
Education 

In article the relevance of communicative activity as leading 
professional competence of future experts of vocational education is 
necessary. Certain factors which influence development of communicative 
activity of the identity of the student. Personal qualities of students, their 
feelings, the attitudes towards people around, to future profession, children 
with features of psychophysical development are referred to internal factors. 
To external - communicative space of an educational institution, influence of 
subjects with which students enter communicative interaction, mass media. It 
is noted that contracting in practice with need to carry out communicative 
interaction with children and teenagers with psychophysical violations, 
students of this specialty often have difficulties concerning the organization of 
communicative interaction with them. Structural components of professional 
readiness for professional activity of students of specialty "vocational 
education" in aspect of communicative activity as leading professional 
competence are analysed. In structure the maintenance of motivational, 
informative, emotional and strong-willed, behavioural components is certain 
and proved. In conclusions it is noted that students of specialty "vocational 
education" have in the course of study to take control of certain 
communicative competences which content is detailed in article. 

Key words: vocational education, students, communicative activity, 
professional competence. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО РОЗВИТКУ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦАЛЬНИХ 
ПЕДАГОГІВ 

 
Психолого-педагогічні механізми системного розвитку 

інформаційної культури (ІК) майбутніх соціальних педагогів 
здійснюються на ґрунті застосування педагогічних технологій, 
орієнтованих на розвиток професійного самовизначення та творчого 
аспекту особистості, котрі враховують її індивідуально-психологічні 
характеристики. Системний розвиток ІК майбутніх соціальних педагогів 
у ВНЗ має будуватися на ідеї цілісності особистості, а також її 
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постійного розвитку й удосконалення під час професійної підготовки у 
ВНЗ. Звідси випливає, що одним із важливих завдань процесу 
системного розвитку ІК майбутніх соціальних педагогів є розкриття 
потенціалу їх особистостей, що забезпечує вдосконалення самої 
діяльності, а також і самих особистостей майбутніх соціальних педагогів. 

За мету статті поставлено завдання визначити та проаналізувати 
педагогічні питання системного розвитку інформаційної культури 
майбутніх соціальних педагогів. 

У 1990-ті роки в психолого-педагогічній літературі з’явився новий 
термін – ІК. Дослідження із цієї проблеми показують, що вчені 
вкладають різний зміст у це поняття. Одні акцентують увагу на 
інформаційному складнику, ставлячи на перше місце роботу з 
інформацією, тобто вміння: 

а) знайти необхідну інформацію; 
б) виокремити в ній головне; 
в) систематизувати, зберігати й застосовувати інформацію при 

розв’язанні практичних завдань. 
Тобто, під ІК розуміються вміння цілеспрямовано працювати з 

інформацією [1; 2]. Інші автори звертають увагу на культурологічний 
складник цього поняття, зазначаючи як основний компонент певний 
рівень розвитку властивостей особистості, котрий дозволяє людині 
ефективно брати участь у всіх видах роботи з інформацією [3; 4; 5]. 

До таких властивостей можна віднести: 
а) постійну потребу в отриманні нової інформації; 
б) здатність взаємодії з іншими особистостями при роботі з 

інформацією; 
в) дотримання інформаційних прав іншої особистості; 
г) оцінку значимості отриманої інформації. 
А. Веряєв поєднує в понятті ІК обидва підходи, трактуючи ІК, як 

складне особистісне утворення, котре поєднує сукупність 
загальнолюдських уявлень, ідей, знань, ціннісних орієнтацій, 
гуманістичних уявлень, емоційного досвіду, якостей особистості, 
стильових, світоглядних утворень, універсальних способів пізнання, 
алгоритмів поведінки, способів комунікації, орієнтованих на вільне 
існування, розвиток, самовдосконалення в інформаційному суспільстві 
[6, с. 11]. Існує підхід до визначення ІК, який зв’язує це поняття, в 
основному, з комп’ютерами [7; 8]. У такому розумінні ІК включає в себе 
вміння формулювання завдання, формалізованого його опису, 
математичного моделювання для подальшого розв’язання цього завдання 
за допомогою електронно-обчислювальної машини (ЕОМ), а також 
власне вміння працювати з комп’ютером. 

Поняття «інформаційна культура» сформувалося в другій половині 
XX століття у зв’язку з пильною увагою до механізмів і процесів 
інформаційного обміну. 
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Розглянемо з позицій історичного підходу, як це поняття 
формувалося в різних науках. 

Уперше проблему ІК було поставлено А. Сухановим у монографії 
«Інформація та прогрес» [9, с. 192]. Він зазначав, що однозначного 
визначення ІК не існує. Цієї самої думки дотримується й М. Моїсеєв. Він 
пише, що «суворого й досить універсального визначення інформації не 
лише немає, а й бути не може. Це поняття є надто складним» [10, с. 98]. 

Пізніше було зроблено спроби дати визначення цього поняття з 
різних позицій, використовуючи філософський, культурологічний, 
інформаційний та інші підходи до вивчення цього феномена. 

ІК визначається, як: 
а) «інформаційні якості особистості» [11, с. 57]; 
б) «гармонізація внутрішнього світу особистості в ході оволодіння 

всім обсягом соціально значимої інформації» [5, с. 101]; 
в) «інформаційна діяльність» [12, с. 2]; 
г) «інформаційна діяльність аксіологічного характеру, тобто 

обумовлена цінностями культури» [13, с. 15]. 
На думку Е. Семенюка, це – «інформаційна компонента людської 

культури в цілому, котра об’єктивно характеризує рівень усіх 
здійснюваних інформаційних відношень» [14, с. 2]. А. Вітухновська 
характеризує це поняття, як одну «з граней культури, зв’язану з 
інформаційним аспектом життя людей» [15, с. 35]. Іноді ІК зв’язують із 
певним рівнем знань, які «дозволяють людині вільно орієнтуватися в 
інформаційному просторі, брати участь у його формуванні та сприяти 
інформаційній взаємодії» [2, с. 59]. Трапляється розуміння ІК, як 
«характеристики рівня розвитку суспільства» [16, с. 28]. Наука 
культурологія характеризує ІК «із точки зору кумульованої, 
опрацьовуваної та трансльованої у її межах інформації» [17, с. 269]. 

Не можна не зазначити, що «інформаційна культура», або в 
педагогіці говорять про «інформаційну культуру особистості», є 
складником ширшого поняття «культура особистості». Під культурою 
особистості розуміється «система особистісних якостей (розуму, 
характеру, уяви, пам’яті), котрі усвідомлюються самим індивідом, як 
цінності, й цінуються в суспільстві. Ю. Брановський пропонує вужчу за 
обсягом дефініцію поняття «інформаційна культура особистості» й 
визначає її, як здатність і потребу фахівця використовувати доступні 
інформаційні можливості для систематичного й усвідомленого пошуку 
нового знання, його інтерпретації та поширення [18, с. 82]. 

О. Кордобовський стверджує, що «збільшення кількості інформації 
може значно зменшити нашу можливість користуватися нею, тобто 
кількість інформації та її цінність – це принципово різні речі» [19, с. 103]. 
Тому вкрай важливо виявити взаємозумовленість меж зростання 
інформації та якості й необхідності ІК. 
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Такі розбіжності в розумінні ІК відбивають як рівень її осмислення 
в соціально-філософській і культурологічній літературі, так і складність і 
різноплановість цього феномена. 

Аналіз поняття «інформаційна культура» показав, що різні 
дослідники формулюють визначення ІК, виходячи або з однієї, або з 
іншої універсалії. Тому можна виокремити «інформаціологічний» і 
«культурологічний» підходи до трактування цього поняття. В межах 
першого підходу більшість визначень мають на увазі сукупність знань, 
умінь і навичок пошуку, добору, аналізу інформації, тобто всього того, 
що складає інформаційну діяльність, спрямовану на задоволення 
інформаційних потреб. 

Однак, наука не може існувати без визначення тих понять, якими 
вона оперує. Цим пояснюються різні спроби глибше зрозуміти природу 
інформації та відбити її сутність у її визначенні. Звідси – численні думки 
про сутність інформації та безліч визначень поняття «інформаційна 
культура». 

Критеріями сформованості професійних знань майбутніх соціальних 
педагогів у царині інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 
(методологічних, теоретичних, методичних, технологічних) виступають: 

а) рівень розвитку пізнавальної активності та спрямованості 
особистості; 

б) обсяг, узагальненість і системність професійних знань; 
в) характер мислення, відкритість пошуку, творче, нестандартне 

осмислення дійсності; 
г) вміння застосовувати знання в різних професійних ситуаціях. 
Аналіз наукових робіт із педагогіки в аспекті професійної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів у царині ІКТ показує, що 
необхідним є розвиток відповідного рівня ІК майбутніх соціальних 
педагогів, а також, що існує декілька підходів до її вивчення. Можна 
виокремити чотири рівні ІК: інформологічний; культурологічний; 
бібліографічний; філософський. 

У свою чергу, ІК поділяється на три категорії: 
1) інформаційну культуру фахівця; 
2) інформаційну культуру особистості; 
3) інформаційну культуру суспільства в цілому. 
Наукові дослідження про системний розвиток ІК майбутніх 

соціальних педагогів дозволяють виокремити й уточнити сенс терміна 
«інформаційна культура майбутніх соціальних педагогів». 

ІК майбутніх соціальних педагогів передбачає або складається зі 
справжнього знання ними потенційних можливостей сучасних ІКТ, а 
також уміння правильно й раціонально їх використовувати в 
повсякденному навчанні, у процесі прийняття рішень у майбутній 
професійній діяльності. 

Вміння аналізувати, передбачати та прогнозувати професійні 
ситуації за допомогою побудови інформаційних моделей досліджуваних 
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процесів і явищ із використанням усього арсеналу засобів 
обчислювальної техніки та програмного забезпечення допоможе 
витримати в майбутньому будь-яку конкуренцію. 

За допомогою проведеного аналізу наукових робіт у галузі ІК 
гуманітаріїв можна вивести критерії її оцінки. Для визначення критеріїв 
оцінки ІК майбутніх соціальних педагогів на ґрунті комплексу знань, 
умінь і навичок у царині інформатики й ІКТ, ми обрали деякі, на наш 
погляд, найважливіші з них. 

Майбутні соціальні педагоги, котрі володіють ІК, мають уміти: 
а) обирати й формулювати цілі; 
б) здійснювати формулювання завдань; 
в) будувати інформаційні моделі досліджуваних процесів і явищ; 
г) аналізувати інформаційні моделі за допомогою автоматизованих 

інформаційних систем; 
ґ) упорядковувати, систематизувати, структурувати дані та знання, 

розуміти сутність інформаційного моделювання, способи представлення 
даних; 

д) інтерпретувати отримані результати; 
е) приймати рішення про застосування того чи того програмного 

забезпечення, тих чи тих ІКТ для підвищення ефективності своєї 
професійної діяльності; 

є) передбачати наслідки прийнятих рішень і робити відповідні 
висновки; 

ж) використовувати для аналізу досліджуваних процесів і явищ 
бази даних, системи штучного інтелекту й інші сучасні ІКТ; 

з) користуватися автоматизованими інформаційними системами – 
системами збирання, зберігання, опрацювання, передавання та 
презентування інформації, які базуються на електронній техніці й 
системах телекомунікації; 

и) успішно користуватися такими ресурсами, як міжнародні 
інформаційні мережі, світовий банк даних; 

і) здійснювати вибір потрібної бази даних із усіх наявних; 
ї) проводити автоматизований аналіз даних; 
к) володіти основами алгоритмізації: принципами побудови 

алгоритмів (метод покрокової деталізації «зверху вниз»), базовими 
структурами алгоритмів при необов’язковому вивченні якої-небудь 
процедурно-орієнтованої мови програмування; 

л) користуватися першоджерелами; 
м) знати авторів найважливіших для галузі ідей, володіти певним 

переліком їх творів (знати назви, зміст і значення основних наукових і 
прикладних праць із галузі, авторські концепції тощо), конкретних 
документів (довідників, нормативної документації, авторитетних 
публікацій у галузі, провідних фахових періодичних видань тощо); 

н) вміти оперувати першоджерелами (пам’ятати, вміти посилатися 
на них, апелювати до їх авторитету тощо); 
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о) вміти, використовуючи різні джерела, знайти інформацію, 
дібрати потрібне, проаналізувати й раціонально використовувати її у 
своїй діяльності для досягнення конкретно поставленої мети; 

п) раціонально використовувати, зберігати й розвивати місцеві 
інформаційні ресурси; 

р) знати рівень доступності цих ресурсів населенню та зміст 
інформаційних зв’язків; 

с) володіти правовими основами інформаційної діяльності, знати 
закони й нормативні акти, котрі регламентують цю діяльність, володіти 
довідково-правовими системами й системами прийняття рішень; 

т) знати основи інформаційної безпеки; 
у) знати закони функціонування інформації у суспільстві; 
ф) розуміти сутність інформаційних перетворень, які відбуваються; 
х) розуміти своє місце й завдання в інформаційному суспільстві, 

яке формується. 
Розділивши технічну підготовку й ІК майбутніх соціальних 

педагогів, і вивчивши всі знання, вміння й навички, одержувані при 
вивченні інформатики й ІКТ за спеціальністю «Соціальна педагогіка», ми 
провели аналіз знань і вмінь, набутих майбутніми соціальними педагогами 
при вивченні дисциплін, які сприяють системному розвитку ІК, й у 
виконанні кожного із вищезазначених критеріїв. Підготовка майбутніх 
соціальних педагогів високого класу вимагає нових підходів у 
викладанні відповідних дисциплін, при котрих формування знань у 
галузі спеціалізації має поєднуватися з набуттям практичних навичок 
роботи за комп’ютером під час розв’язання професійних завдань [20, 
с. 12]. Отже, у навчальному процесі ВНЗ використовуються сучасні 
методичні матеріали. Поширення ІКТ, використання обчислювальної 
техніки вимагає постійного вдосконалення форм організації навчального 
процесу й використовуваних методичних матеріалів. 

Таким чином, ІК майбутніх соціальних педагогів є складником 
базисної культури особистості як системної характеристики людини, що 
дозволяє їй інтелектуалізувати свою професійну діяльність. 
Забезпечують цей процес, на нашу думку, такі компоненти ІК, 
виокремлені С. Каракозовим [21, с. 42]: а) грамотність і компетентність у 
розумінні природи інформаційних процесів і відношень; б) гуманістично 
орієнтована інформаційно ціннісно-смислова сфера (прагнення, інтереси, 
світогляд, ціннісні орієнтації); в) розвинена інформаційна рефлексія; 
г) творчість в інформаційній поведінці й соціально-інформаційній 
активності. 

Історико-педагогічний аналіз такого феномену, котрим є ІК, 
підтверджує наявність стійкого інтересу до цієї проблематики 
представників наук соціально-гуманітарного й технічного профілю. З 
одного боку, це сприяло прискореному розвитку наукових уявлень про 
сам феномен ІК – його складність, неоднозначність, багатовимірність. З 
іншого боку, участь у розробленні теорії ІК представників різних, часом 
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досить віддалених галузей знання, котрі намагаються інтерпретувати 
сутність ІК у традиціях і з використанням поняттєвого апарату «своєї» 
науки, породжує цілу низку підходів, які слабко співвідносяться один із 
одним, і в яких втрачається справжній сенс ІК. Невизначеність 
використання самого поняття «інформаційна культура» викликана 
полісемією базових понять «інформація» й « культура», котра лежить у 
його підґрунті, де один складник упливає, взаємодіє й визначає інший. 
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Рацул О. А. Педагогічні питання системного розвитку 

інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів 
Статтю присвячено висвітленню педагогічним питанням системного 

розвитку інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів. 
Визначено рівні інформаційної культури. Поділено інформаційну культуру 
на категорії. Виокремлено комплекс професійно важливих якостей чинників 
успішної діяльності майбутніх соціальних педагогів. 

Ключові слова: інформаційна культура, інформаційно-комунікаційні 
технології, майбутні соціальні педагоги. 

 
Рацул А. А. Педагогические вопросы системного развития 

информационной культуры будущих социальных педагогов 
Статья посвящена освещению педагогическим вопросам 

системного развития информационной культуры будущих социальных 
педагогов. Определены уровни информационной культуры. Разделено 
информационную культуру на категории. Выделен комплекс 
профессионально важных качеств факторов успешной деятельности 
будущих социальных педагогов.  

Ключевые слова: информационная культура, информационно-
коммуникационные технологии, будущие социальные педагоги.  

 
Ratsul A. Pedagogical Issues of the System Development of the 

Information Culture of Future Social Pedagogues 
The article is devoted to the coverage of pedagogical issues of the 

system development of the information culture of future social educators. 
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Levels of information culture are determined. The information culture is 
divided into categories. A complex of professionally important qualities of the 
factors of successful activity of future social pedagogues is singled out. 

Key words: information culture, information and communication 
technologies, future social educators.  
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У КОНТЕКСТІ 
НОВОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ» 

 
Безсумнівно, розвиток педагогічної професії тісно пов’язаний із 

розвитком суспільства. У сучасному освітньому процесі виникла й 
широко обговорюється нова система цінностей і цілей освіти, 
відроджується концепція особистості, у якій людина розглядається як 
епіцентр культури, її вища духовна цінність. За словами Ю. Райсвіха, 
культура й суспільство XXI століття залежать від людини, від її 
освіченості й моральності, причетності до того або іншого 
соціокультурного простору, від її бажання знайти смисл життя. Носіями 
й творцями освіченості й моральності в першу чергу є педагоги [1, 
c. 134]. Отже, потрібно вести мову про формування аксіологічної 
спрямованості особистості студентів педагогічного ВНЗ, про формування 
й закріплення у структурі особистості майбутніх вчителів професійно-
педагогічних ціннісних орієнтацій, і, звичайно ж, про реалізацію цих 
ціннісних орієнтацій на практиці [2, c. 141].  

Теоретико-методологічні основи ціннісної проблематики в освіті 
розкривають у своїх наукових працях І. Бех, Т. Бутківська, 
Л. Ваховський, О. Вишневський, М. Євтух, О. Сердюк, П. Ігнатенко, 
В. Кремень, В. Ткаченко, М. Нікандров, С. Ніколаєнко, З. Равкін, 
О. Савченко, О. Сухомлинська. Сучасні вітчизняні й зарубіжні вчені 
акцентують свою увагу на тому, що саме цінності є тими вихідними 
основами, на яких повинна базуватися концепція педагогічного процесу, 
згідно з якими необхідно формулювати його цілі, розробляти його зміст, 
аналізувати результати. Однак, різноманітність наукових підходів щодо 
аналізу педагогічної категорії цінностей призводить до її неоднозначних 
трактувань, часом суперечливих визначень її сутності й структури, 
недооцінці її ролі у навчально-виховному процесі вищої школи, що 
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свідчить про необхідність проведення додаткових наукових досліджень у 
рамках даної проблематики. 

Ціннісні орієнтації, безумовно, мають універсальний характер у 
педагогічній діяльності. Проте, у порівнянні із вчителями інших 
дисциплін, майбутні викладачі іноземних мов у цьому контексті мають 
деякі суттєві відмінності. По-перше, іноземна мова (як, звісно, й рідна) є 
сама по собі цінністю, адже в ній відбивається соціально-історичний та 
культурний досвід нації, яка цією мовою користується. По-друге, іноземна 
мова є не лише об’єктом вивчення, але й інструментом навчання. Отже, 
завдяки іноземній мові вчителі іноземних мов знайомлять учнів із 
культурою та традиціями країн, мова яких вивчається, із системою 
цінностей інших народів у порівнянні із співвітчизниками. 

У цьому зв’язку нам видається особливо актуальною проблема 
формування ціннісних орієнтацій у майбутніх вчителів іноземних мов, 
тому що «саме їм належить провідна роль у підготовці своїх учнів до 
майбутньої міжкультурної комунікації з метою спільного пошуку нових 
шляхів цивілізованого розвитку світового співтовариства» [1, с. 134]. 

Сучасного переосмислення проблема формування ціннісних 
орієнтацій майбутніх вчителів іноземних мов потребує у контексті 
нещодавно прийнятого Закону України «Про освіту» [3], в якому 
закріплені основні положення реформування освіти у нашій країні.  

Отже, мета статті – визначити роль ціннісних орієнтацій у 
професійно-педагогічній діяльності майбутніх вчителів іноземних мов у 
сучасних умовах. 

У преамбулі Закону України «Про освіту», прийнятого Верховною 
Радою України 5 вересня 2017 року, наголошується на тому, що, «освіта 
є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного 
розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, 
запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і 
культурою, та держави» [3]. 

Не можна не підкреслити й ще одну тезу, відображену у цьому 
Законі: «Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та 
найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і 
фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної 
самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які 
здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності 
на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі 
інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу 
Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля 
забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору» [3]. 

Як бачимо, цінності виступають однією з основоположних ланок у 
системі освіти. З одного боку, сам учень як особистість є найвищою 
цінністю суспільстві. З іншого боку, система освіти зобов’язана 
формувати в учнях систему цінностей у процесі їх навчання та 
виховання. Зрозуміло, що це виконання цього завдання стає можливим 
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лише за умови, коли сам вчитель має чітко сформовану систему 
ціннісних орієнтацій, на основі якої він здійснює свою професійно-
педагогічну діяльність. 

У нашому дослідженні педагогічна категорія цінностей 
розглядається як система освітніх засобів, соціальних норм, педагогічний 
інструментарій, який забезпечує ефективну передачу певних освітніх 
цінностей на індивідуальний рівень окремої особистості, тобто 
формування в неї особистісних ціннісних пріоритетів. Іншими словами, 
сутність цінностей у педагогіці можна тлумачити як основні принципи, 
структурні компоненти, зміст педагогічної взаємодії, організованого на 
основі ціннісних орієнтацій [4]. 

Ми наголошуємо, що ціннісний аспект, який пронизує всі сторони 
іншомовної освіти (пізнавальну, розвиваючу, виховну, навчальну), який 
набуває все більшу й більшу значущість в освітньому просторі, є 
багатогранним. 

З погляду аксіологічного підходу можна розглядати й вирішувати 
будь-яку проблему іншомовної освіти, але нас, насамперед, цікавить 
вплив дисциплін фахового навчання на формування духовного світу 
майбутніх вчителів іноземних мов й специфіка формування ціннісних 
орієнтацій у ході вивчення даних дисциплін. Вони безперечно, сприяють 
становленню гуманістичного світогляду студентів, тому що будь-який 
добуток художньої літератури й культури є носієм безлічі цінностей, які 
сприяють формуванню ціннісного світогляду студентів: 

 вічні загальнолюдські цінності (любов, добро, істина, свобода й 
ін.) відбиваються у будь-якому літературному творі й є тими базисами, 
на яких тримається духовність людини. Для вчителя іноземної мови дані 
цінності є важливими як для людини, так й для педагога, носія ідей 
гуманізму; 

 конкретно-історичні цінності (ідеологічні й політичні 
пріоритети, орієнтації в моді, етикеті, манерах і штампах поведінки й ін.) 
властиві кожному літературному твору, тому що безпосередньо сам 
добуток є продуктом тієї або іншої епохи й історичного етапу розвитку. 
Для вчителя іноземної мови усвідомлення конкретно-історичних 
цінностей є необхідним з погляду формування цілісної картини світу в її 
історичному контексті; 

 сталі ментально-етнічні цінності (традиції, звичаї, риси 
національного характеру, освітня традиція, національне мистецтво, у 
тому числі й література) допомагають створити уявлення про культуру, 
національні цінності й самобутність народу країни, мова якої вивчається. 
Дані цінності є надзвичайно важливими для вчителя іноземної мови як 
для носія іншомовної культури; 

 індивідуально-особистісні цінності (справедливість, мужність, 
чесність, вірність і ін.) в основному відбиті в образі героїв літературних 
творів. Чим вище шкала індивідуально-особистісних цінностей людини, 
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тим більше духовною й гуманістично спрямованою є його особистість, 
що, безумовно, є важливим для майбутнього педагога; 

 педагогічні цінності (любов до професії, вихованців, прагнення 
до постійного самовдосконалення, педагогічний обов’язок, 
відповідальність, справедливість, самовідданість та ін.) відбиті в 
багатьох літературних творах і служать орієнтиром соціальної й 
професійної активності студента, спрямованої на досягнення його 
гуманістичних і професійних цілей; 

 християнські цінності (любов до Бога, людинолюбство, 
милосердя, співчуття, терпимість стосовно різних релігійних течій та ін.) 
незалежно від релігійної й етнічної приналежності людини є тими 
базисними цінностями, без яких неможливе становлення гуманістичного 
виховання й ціннісного світогляду в умовах сучасної цивілізації й 
полікультурної освіти. 

У процесі іншомовної освіти й, зокрема, у ході вивчення дисциплін 
культурологічної спрямованості студенти опановують цінностями 
іноземної культури, рідної культури, світової культури, а також 
системою професійних цінностей. 

У цьому контексті важливо додати, що ціннісний компонент у 
навчанні іноземній мові дозволяє розглядати мову як нормативно-
ціннісну категорію, осмислення якої, з позначеної точки зору, повинне 
орієнтувати процес вивчення іноземної мови, насамперед, на культурну 
самоідентифікацію студента, а не на його переорієнтацію на культурно-
історичні цінності країни, мова якої вивчається.  

Погоджуючись із думками Л. Бірюк [4], Н. Попованової [5], 
Н. Постнікової [6] та ін., процес формування ціннісних орієнтацій 
майбутніх вчителів іноземних мов у педагогічному ВНЗ представляємо у 
наступній послідовності педагогічних дій: 

 пред’явлення цінностей студентам (майбутні вчителі 
іноземних мов отримують всебічне уявлення про гуманістичний зміст 
якого-небудь атрибута педагогічної діяльності); 

 усвідомлення ціннісної орієнтації студентами (майбутні 
вчителі іноземних мов затверджуються в істинності пропонованої 
цінності в ході багаторазової актуалізації даної цінності); 

 прийняття ціннісної орієнтації студентами (майбутні вчителі 
іноземних мов самостійно виявляють позитивне значення ціннісної 
орієнтації й приймають даний зміст у якості суб’єктивної, особистісно 
значущої й прийнятої цінності як фрагмента власної аксіосфери); 

 реалізація ціннісної орієнтації в діяльності й поведінці 
(майбутні вчителі іноземних мов апробують прийняту ціннісну 
орієнтацію в ході поведінкової екстеріорізації); 

 закріплення ціннісної орієнтації в спрямованості особистості 
студентів і переведення її в статус якості особистості (майбутні вчителі 
іноземних мов порівнюють прийняту ціннісну орієнтацію з наявною в 
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них системою ціннісних орієнтацій, реконструюють її зміст і 
закріплюють ціннісну орієнтацію емоційно-діяльнісним шляхом у своїй 
спрямованості). 

Хотілося б також звернути увагу на статтю 7 нового Закону 
України «Про освіту», яка викликала неабиякий супротив з боку деяких 
політиків наших країн-сусідів, зокрема в Угорщині, Румунії, Польщі та 
Росії. Ми не будемо давати оцінку політичній складовій цієї статті 
Закону, адже це не входить до завдань нашого дослідження. Проте, ми 
спробуємо проаналізувати зміст цієї статті у лінгвопедагогічній площині. 
Отже, у цій статті Закону йдеться не лише про те, що «мовою освітнього 
процесу в закладах освіти є державна мова» [3], але й наголошується на 
тому, що особам, які належать до корінних народів України та 
національних меншин, гарантується право на навчання в комунальних 
закладах освіти для здобуття дошкільної і загальної середньої освіти, 
поряд із державною мовою, мовою відповідного корінного народу та 
національних меншин. До того ж, у пунктах 3 та 4 цієї статті Закону 
України «Про освіту» підкреслюється, що держава сприяє вивченню мов 
міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і 
комунальних закладах освіти, а у закладах освіти відповідно до освітньої 
програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи 
більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими 
офіційними мовами Європейського Союзу [3]. 

Отже, ми вважаємо, що державна мовна політика у галузі освіти 
спрямована на те, щоб будь-який учень мав можливість отримати 
середню освіту різними мовами: державної, мовою національної 
меншини чи корінного народу, іноземною мовою, насамперед 
англійською, або іншими мовами міжнародного спілкування. 
Перефразовуючи знаменитий вислів А. Чехова «Скільки мов ти знаєш, 
стільки разів ти є людиною», ми, підсумовуючи, зробимо такий 
висновок: чим більше мов ти використовуєш у процесі свого навчання, 
тим більш підготовленим ти є до існування у сучасному 
багатонаціональному полікультурному та мультилінгвальному світі. 

Таким чином, новий Закон України «Про освіту» націлює педагогів 
країни на формування інтелектуально, духовно, фізично і культурно 
розвиненої особистості сучасного школяра. Головна мета цього процесу 
полягає у формуванні не лише загальних та вузько-спеціальних 
компетентностей, навичок та вмінь учнів, а й системи їх цінностей. У 
цьому контексті важко переоцінити роль вчителів у навчально-
виховному процесі середньої школи, зокрема вчителів іноземних мов. 
Зрозуміло, що досягнення поставлених у Законі України «Про освіти» 
цілей стає можливим у тому числі й завдяки вирішенню проблеми 
формування ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів іноземних мов. 

Перспективи дослідження бачимо у розробці сучасної концепції 
викладання іноземних мов у загальноосвітній середній школі та 
навчальних закладах середньої освіти інших типів, у визначенні 
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педагогічних умов ефективного формування ціннісних орієнтацій 
майбутніх вчителів іноземних мов у навчально-виховному процесі 
педагогічних ВНЗ України, у вивченні методичних аспектів формування 
аксіологічної спрямованості особистості майбутніх вчителів іноземних 
мов. 
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Сергєєва В. Є. Проблема формування ціннісних орієнтацій 

майбутніх вчителів іноземних мов у контексті нового Закону 
України «Про освіту» 

У статті розкрито значущість проблеми формування ціннісних 
орієнтацій майбутніх вчителів іноземних мов у контексті нещодавно 
прийнятого Верховною Радою України Закону України «Про освіту». 

Визначаючи структуру цінностей у професійно-педагогічній 
діяльності майбутніх вчителів іноземних мов та аналізуючи особливості 
формування ціннісних орієнтацій студентів у навчально-виховному 
процесі педагогічного ВНЗ, автор наголошує на тому, що новий Закон 
України «Про освіту» націлює педагогів країни на формування 
інтелектуально, духовно, фізично і культурно розвиненої особистості 
сучасного школяра, а головна мета цього процесу полягає у формуванні 
не лише загальних та вузько-спеціальних компетентностей, навичок та 
вмінь учнів, а й системи їх цінностей. У цьому контексті потребує 
переосмислення роль вчителів у навчально-виховному процесі середньої 
школи, зокрема вчителів іноземних мов. Зрозуміло, що досягнення 
поставлених у Законі України «Про освіту» цілей стає можливим у тому 
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числі й завдяки вирішенню проблеми формування ціннісних орієнтацій 
майбутніх вчителів іноземних мов. 

Ключові слова: цінність, система ціннісних орієнтацій, майбутні 
вчителі іноземних мов, проблема формування ціннісних орієнтацій, 
Закон України «Про освіту».  

 
Сергеева В. Є. Проблема формирования ценностных 

ориентаций будущих учителей иностранных языков в контексте 
нового Закона Украины «Об образовании» 

В статье раскрывается значимость проблемы формирования 
ценностных ориентаций будущих учителей иностранных языков в 
контексте недавно принятого Верховной Радой Украины Закона 
Украины «Об образовании». 

Определяя структуру ценностей в профессионально-
педагогической деятельности будущих учителей иностранных языков и 
анализируя особенности формирования ценностных ориентаций 
студентов в учебно-воспитательном процессе педагогического вуза, 
автор делает акцент на том, что новый Закон Украины «Об образовании» 
нацеливает педагогов страны на формирование интеллектуально, 
духовно, физически и культурно развитой личности современного 
школьника, а главная цель этого процесса состоит в формировании не 
только общих и узко-специальных компетентностей, навыков и умений 
учеников, а и системы их ценностей. В этом контексте требует 
переосмысления роль учителей в учебно-воспитательном процессе 
средней школы, в частности учителей иностранных языков. Естественно, 
что достижение поставленных в Законе Украины «Об образования» 
целей становится возможным в том числе и благодаря решению 
проблемы формирования ценностных ориентаций будущих учителей 
иностранных языков. 

Ключевые слова: ценность, система ценностных ориентаций, 
будущие учителя иностранных языков, проблема формирования 
ценностных ориентаций, Закон Украины «Об образовании». 

 
Sergeyeva V. Problem of Formation of Value Orientations of Future 

Teachers of Foreign Languages in Context of Current Law of Ukraine 
“On Education”  

The article deals with the analysis of the role of the problem of the 
formation of value orientations of future teachers of foreign languages in the 
context of the new law of Ukraine adopted recently by the Verkhovna Rada of 
Ukraine. 

Defining the structure of values in the professional and pedagogical 
activity of future teachers of foreign languages and analyzing the peculiarities 
of the formation of value orientations of students in the teaching and 
educational process of pedagogical higher educational institutions, the author 
emphasizes that the new law of Ukraine “On Education” demands that modern 
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teachers should form intellectually, spiritually, physically and culturally 
developed personalities of their pupils. 

The main goal of this process is to form the system of values of pupils 
together with their general and special competences, habits and skills.  

In this context, it is essential to reconsider the role of a teacher in the 
teaching and educational process of secondary schools, in particular the 
teachers of foreign languages. It is natural that to reach the goals set in the 
current law of Ukraine “On Education” is only possible if the future teachers 
of foreign language have a solidly formed system of their own value 
orientations. 

Key words: value, system of value orientations, future teachers of 
foreign languages, problem of formation of value orientations, the law of 
Ukraine “On Education”. 
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О. П. Шароватова  
 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
З ОХОРОНИ ПРАЦІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Одним із запитів сучасного суспільства є оновлення системи вищої 

освіти, основною метою якої постає підготовка конкурентноздатного на 
ринку праці фахівця, що вільно володіє професією та орієнтується у 
суміжних галузях діяльності, готовий до професійного росту та 
соціальної мобільності. 

Реалії сьогодення вимоги до випускника вітчизняної системи освіти 
узагальнюють наступним чином: 

 бути мобільним, конкурентоспроможним, вміти інтегруватись у 
динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці; 

 використовувати знання як інструмент для розв’язання всіх 
життєвих завдань; 

 генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення, 
усвідомлювати і нести за них відповідальність; 

 володіти комунікативною культурою, уміти працювати в 
команді; 

 уміти запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій; 
 уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних 

джерел, застосовувати її для власного розвитку і самовдосконалення; 
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 бути здатним до вибору серед численних альтернатив, що 
пропонує сучасне життя; 

 уміти безперервно аналізувати і корегувати свою діяльність [1]. 
Наведені вимоги, вочевидь, передбачають уявлення і про те, якою 

повинна бути сучасна людина, людина-професіонал, яке її призначення, 
роль у суспільстві, яке замовлення на її освіту, які очікування від освіти у 
самої людини та суспільства. Тому сучасна система вищої освіти дедалі 
більше орієнтується на «вільний розвиток», високу культуру, творчу 
ініціативу, самостійність, мобільність майбутніх спеціалістів, що у свою 
чергу вимагає якісно нового підходу до формування майбутнього 
професіонала, зокрема при підготовці нового покоління фахівців з 
охорони праці. На жаль, проблема фахової підготовки майбутніх 
фахівців з охорони праці на сьогодні досліджена ще не у повній мірі і 
залишається дещо невирішеною як у теорії, так і на практиці.  

Метою даної статті є розкриття певних особливостей підготовки 
майбутніх фахівців з охорони праці в умовах сучасних тенденцій вищої 
освіти. 

Задля отримання компетентного, кваліфікованого фахівця з 
високим рівнем знань, що виступають підґрунтям формування 
професійної свідомості та загальної культури студента, процес його 
підготовки вимагає комплексного підходу. Теоретико-методологічні 
аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців є предметом 
вивчення багатьох сучасних науковців, серед яких Е. Альбітарова, 
Ю. Бєлова, В. Докучаєва, І. Драч, Е. Зєєр, І. Каньковський, Н. Краснова, 
Н. Ларіонова, А. Маркова, К. Ткачук, Д. Разіна та ін. 

В енциклопедичних виданнях зазначається, що професійна 
підготовка – це система професійної освіти, яка має за мету прискорене 
придбання тими, хто навчається, навичок, необхідних для виконання 
певної роботи чи групи робіт [2]. В. Сластьонін вважає, що метою і 
результатом професійної підготовки є певний тип самостійної людини ñ 
кваліфікований фахівець, підготовлений до включення в стабільне 
виробниче середовище, що вимагає певних знань і навичок [3]. 
М. Солдатенко основним завданням, яке вирішується у процесі 
професійної підготовки, вважає усвідомлення особистістю себе й іншої 
людини як головної суспільної цінності, розвиток професійної 
самосвідомості та професійних інтересів майбутніх фахівців [4]. 
В. Гладкова [5] зазначає, що вищі професійні навчальні заклади 
покликані організувати підготовку фахівців, здатних швидко 
орієнтуватися на ринку праці, доучуватися та переучуватися відповідно 
до вимог професії, таких, які володіють способами досягнення 
професійної компетентності та майстерності [6]. 

У найзагальнішому розумінні під компетентністю людини мають на 
увазі спеціально структуровані набори знань, умінь, навичок і ставлень, 
які набуваються у процесі навчання. Загальні і фахові компетентності 
людина використовує у різних сферах діяльності для виконання певних 
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завдань, вони також служать їй при виборі моделі поведінки в різних 
ситуаціях [1]. 

Останнім часом в Україні активізувалися дослідження питання 
запровадження компетентнісного підходу в освіті. Дедалі більше 
педагогів-дослідників та освітян-практиків звертаються до ідей 
компетентнісного підходу як одного з провідних напрямів удосконалення 
вітчизняної системи освіти. Зокрема, компетентнісний підхід у системі 
освіти є предметом наукового дослідження І. Бабина, П. Бачинського, 
Н. Бібік, Г. Гаврищак, І. Гудзик, О. Гулай, І. Родигіна, К. Савченко, 
Л. Сень, С. Сисоєвої, О. Ситник, Т. Смагіної, Г. Терещук, С. Трубачевої, 
Н. Фоменко, В. Химинця та ін. Питання удосконалення системи освіти 
шляхом реалізації компетентнісного підходу висвітлюються у працях 
А. Андреєва, І. Зимньої, О. Овчарук Р. Пастушенка, О. Пометун, 
Дж. Равена, Г. Селевка, А. Хуторського та інших вітчизняних і 
закордонних педагогів-дослідників. Певні аспекти проблеми формування 
професійної компетентності майбутніх фахівців у процесі навчання у 
вищій школі досліджені такими науковцями, як В. Баркасі, І. Бондаренко, 
М. Васильєва, С. Вітвицька, О. Вознюк, Л. Голованчук, О. Дубасенюк, 
Л. Карпова, С. Козак, М. Левківський, Г. Мельниченко, О. Палій, 
Л. Петровська, Л. Пуховська, С. Савельєва, О. Савченко, Н. Саєнко, 
С. Сисоєва та ін. [7]. 

В умовах сучасних тенденцій вищої освіти, зумовлених її 
реформуванням [8], з’являються нові за змістом базові документи, що 
регламентують особливості підготовки майбутніх фахівців відповідно до 
затвердженого Кабінетом Міністрів України Переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти [9]. 

З огляду на це, під час проектування компетентностей та результатів 
навчання майбутніх фахівців з охорони праці, зокрема при їх підготовці в 
Національному університеті цивільного захисту України, Профільною 
спеціалізованою освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра 
галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 263 «Цивільна безпека» 
спеціалізації «Охорона праці» [10] враховані відповідні здатності особи 
виконувати завдання та обов’язки певного виду професійної діяльності, 
що в тому числі відповідає запитам сучасного суспільства. 

Відповідно до «ДК 003:2010 Національний класифікатор України. 
Класифікатор професій» [11] працевлаштування та подальше навчання 
майбутніх фахівців з охорони праці здійснюється у відповідності до 
таких професійних назв робіт, як «Інженер з охорони праці» (код КП 
2149.2); «Страховий експерт з охорони праці» (код КП 2412.2); 
«Інспектор з охорони праці» (код КП 3152) тощо. 

У даному контексті цікавим для нас є доробок Е. Абільтарової [4], 
яка, досліджуючи подібну проблематику, наводить перелік можливих 
посад фахівців з охорони праці у галузі освіти та на виробництві. 
Зокрема, на виробництві такими можуть бути: 
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 технік-конструктор; технік-технолог; технік з нормування праці 
(фахівці); 

 інженер; інженер з охорони праці; інженер-конструктор; 
інженер-технолог; інженер з пожежної безпеки; інженер з нормування 
праці; інженер з науково-технічної документації (професіонали); 

 майстер виробничої дільниці; головний інженер; начальник 
майстерні; начальник відділу охорони праці; начальник відділу науково-
технічної документації; начальник цеху, начальник дільниці; начальник 
лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом; 
начальник лабораторії соціології та психофізіології праці; начальник 
нормативно-дослідницької лабораторії з питань праці (керівники); 

 спеціаліст з охорони праці; головний спеціаліст з охорони праці; 
завідувач сектору охорони праці; інспектор з охорони праці (державні 
службовці). 

Відтак, об’єктами вивчення та діяльності майбутніх фахівців з 
охорони праці є збереження життя, здоров’я та працездатності людини в 
процесі трудової діяльності за умов реалізації системи правових, 
соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і 
лікувально-профілактичних заходів та засобів; особливості виробничого 
та трудового процесів, що за певних обставин можуть створити загрозу 
або призвести до виникнення нещасних випадків та розвитку 
професійних захворювань. 

Тож, метою підготовки майбутніх фахівців з охорони праці постає 
формування особистості фахівця, здатного забезпечити ефективне 
функціонування системи управління охороною праці організації або 
підприємства відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони 
праці та міжнародних стандартів [10].  

Таким чином, в контексті особливостей підготовки майбутніх 
фахівців з охорони праці їх інтегральна компетентність передбачає 
здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми під час 
практичної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 
застосування теорій та методів проведення моніторингу, запобігання 
нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, 
виникнення аварій, оцінювання їх можливих наслідків та механізмів 
ліквідування, і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Серед загальних компетентностей спеціалізації «Охорона праці» 
передбачені: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
 здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 
 здатність користуватись іноземною мовою; 
 здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями; 
 здатність застосовувати знання та навички використання 

інформаційних і комунікаційних технологій у практичній діяльності; 
 вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
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 навички міжособистісної взаємодії; 
 цінування та повага різноманітності та мультикультурності; 
 здатність діяти на основі етичних та моральних міркувань; 
 здатність працювати як в команді, так і автономно; 
 здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 
Професійними компетентностями майбутніх фахівців з охорони 

праці названі: 
 знання та розуміння: функцій держави, форм реалізації цих 

функцій; правових основ охорони праці; основних принципів державної 
політики в галузі охорони праці; 

 здатність до розуміння термінів та визначень понять у сфері 
охорони праці, класифікації показників факторів виробничого 
середовища та трудового процесу; 

 здатність застосовувати законодавчі та інші нормативно-
правові акти з охорони праці та організувати контроль за додержанням 
передбачених ними вимог; 

 здатність до спостереження, аналізу й оцінювання потенційної 
небезпеки (ризиків) особливостей трудової діяльності, об’єктів, 
виробничих, технологічних процесів і устаткування для людини і довкілля; 

 здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи із 
забезпечення безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасних 
випадків і професійних захворювань; 

 здатність обґрунтовано обирати та застосовувати методи і 
засоби, спрямовані на припинення дії небезпечних факторів, що виникають 
у разі аварії із загрозою для життя і здоров’я людей та стану довкілля; 

 готовність до застосовування та експлуатації технічних систем 
захисту, засобів індивідуального та колективного захисту людини від дії 
небезпечних і шкідливих виробничих факторів; 

 готовність та навички надання першої допомоги постраждалим; 
 здатність аналізувати ефективність діяльності служби охорони 

праці та особливості організації системи управління охороною праці 
підприємства; 

 здатність здійснювати облік нещасних випадків, професійних 
захворювань та аварій на підприємстві; 

 здатність здійснювати діяльність у межах забезпечення 
страхування працівників від нещасних випадків на виробництві; 

 здатність прогнозувати економічну ефективність заходів, 
спрямованих на зниження рівнів виробничого травматизму, професійної 
захворюваності, аварійності, поліпшення умов праці; 

 здатність відтворювати методи і процедури, основні поняття, 
правила, розуміти й інтерпретувати вивчене та шляхом самостійного 
навчання опановувати нові галузі знань [10]. 

Відтак, програмні результати навчання майбутніх фахівців з 
охорони праці набувають наступного змісту: 
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 аналіз складних питань історії, фактів, проблем та тенденцій 
розвитку культури України в їх діалектичному взаємозв’язку; 

 демонстрація культури мислення та навичок щодо організації 
культурного міжособистісного і соціального діалогу; 

 використання усно і письмово грамотної української мови, 
підготовка професійних текстів та документів; 

 виявляння знань і вмінь спілкуватися іноземною мовою; 
 використання інформаційних технологій, сучасних операційних 

систем, комп’ютерної техніки, системи управління базами даних та 
стандартних пакетів прикладних програм; 

 демонстрація достатніх знань законів вищої математики, фізики, 
електротехніки, технічної механіки, механіки рідини та газів, методів і 
технологій у сфері охорони праці, використання яких надасть можливість 
розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми; 

 застосування сучасних методів дослідження й аналізу ризиків, 
загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах, визначення 
шкідливих виробничих чинників, класифікації речовин, матеріалів, 
процесів, явищ за ступенем їх небезпечності; 

 визначення технічного стану зовнішніх та внутрішніх інженерних 
мереж та споруд, аналіз безпечності виробничого устаткування; 

 аналіз й обґрунтування соціально-економічних та організаційно-
технічних заходів, орієнтованих на зменшення професійного ризику, 
забезпечення безпеки праці, запобігання нещасних випадків, професійних 
захворювань та аварій на виробництві, усунення їх причин, оптимізацію 
умов і режимів праці на підприємствах, в організаціях, установах; 

 знання та застосовування основних положень та вимог щодо 
засобів індивідуального та колективного захисту населення; 
інформування та оповіщення, евакуації та життєзабезпечення населення 
у випадку аварії та надзвичайної ситуації; 

 урахування положень законодавчих та нормативно-правових 
актів з охорони праці, особливостей ризикорієнтованого підходу при 
здійсненні виробничих та управлінських функцій; 

 відтворення алгоритмів ефективного розподілу функцій, 
обов’язків і повноважень з охорони праці у виробничому колективі з 
наданням допомоги та консультацій працівникам з практичних питань 
безпеки праці; 

 демонстрація готовності до участі у проведенні розслідування 
нещасних випадків, аварій та професійних захворювань; 

 розуміння засад державного соціального страхування від 
нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві; 

 використання базових знань фундаментальних наук в обсязі, 
необхідному для розв’язання управлінських завдань сфери професійної 
діяльності, виявляння прикладних умінь відносно особливостей фахової 
діяльності [10]. 
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Досягнення зазначених результатів навчання майбутніми фахівцями 
з охорони праці має реалізуватися завдяки професійно- та проблемно-
орієнтованому навчанню, лабораторній практиці, самонавчанню. 

До обов’язкових загальних компонентів навчання віднесено такі 
дисципліни, як українська мова (за професійним спрямуванням), історія 
та культура України, філософія, іноземна мова, хімія, основи 
інформаційних технологій, фізика, вища математика, технічна механіка, 
інженерна і комп’ютерна графіка, матеріалознавство та технологія 
матеріалів, технічна механіка рідини та газу. 

До обов’язкових професійних компонентів – термодинаміка і 
теплопередача, теорія горіння та вибуху, культура безпеки, 
електротехніка та безпека електроустановок, системи автоматичного 
контролю небезпечних факторів, будівлі і споруди та їх поведінка в 
умовах надзвичайних ситуацій, природні та техногенні загрози, 
оцінювання небезпек, безпека потенційно небезпечних технологій та 
виробництв, медицина надзвичайних ситуацій, а також переддипломна 
практика (стажування), виконання та захист дипломної роботи. 

До вибіркових загальних компонентів навчання віднесено такі 
дисципліни, як культурологія, політологія, основи управління. 

До вибіркових професійних компонентів – вступ до фаху, 
соціально-економічні основи охорони праці, екологічні аспекти 
промислової безпеки, виробнича санітарія, ризикорієнтоване управління 
охороною праці, правові основи працеохоронної політики та охорони 
праці, управління та нагляд у галузі охорони праці, профілактика 
виробничого травматизму, державне соціальне страхування від нещасних 
випадків та професійних захворювань на виробництві, пожежна безпека 
виробництв, рятувальна та загальна фізична підготовка, професійна 
підготовка рятувальника, організація роботи у непридатному для 
дихання середовищі, охорона праці в цивільній безпеці, основи 
спеціальної та військової підготовки, а також навчальна практика.  

При викладанні навчальних дисциплін обов’язкової та вибіркової 
частини змісту навчання передбачається наявність технічних та наочних 
засобів, вимірювальних приладів, спеціалізованих аудиторій та лабораторій. 
Навчальний процес з обов’язкових дисциплін має забезпечуватись 
методичними комплексами дисциплін, що складаються з підручників, 
методичних розробок до практичних занять, лабораторних практикумів, 
вказівок до самостійної роботи студентів, методичних матеріалів до 
курсового проектування, прототипів розробки курсових проектів, програм 
практик, екзаменаційних та тестових запитань різної складності (для 
самоперевірки, іспитів, тренінгів), методичних рекомендацій до написання 
дипломної роботи тощо. Рівень набуття як загальних, так і професійних 
компетентностей майбутніми фахівцями з охорони праці засвідчать поточні 
звітності, усні та мультимедійні презентації, доповіді, реферати, тести, 
контрольні роботи, лабораторні звіти, заліки, усні та письмові екзамени, 
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захист курсових робіт (проектів), захист звітів з практики, стажування, 
атестація, захист дипломної роботи [10]. 

Таким чином, з огляду на вищезазначене, особливості підготовки 
майбутніх фахівців з охорони праці в умовах сучасних тенденцій вищої 
освіти вимагають переорієнтації існуючої раніше системи фахової освіти, 
коли підготовка спеціалістів здійснювалась на основі вимог сьогодення 
без урахування перспективи. Головна ж увага у навчальному процесі 
сьогодні повинна бути зосереджена на розвитку творчих здібностей 
спеціаліста, його здатності до самостійних дій в умовах невизначеності, а 
також здібностей до набуття нових знань і навичок. 

Ми погоджуємося із дослідниками даного питання [4; 6; 12; 13; 14], 
що основними шляхами розв’язання проблеми недостатньої 
відповідності фахової освіти вимогам сьогодення є формування системи 
безперервної освіти, наближення змісту освіти до реальних потреб ринку 
праці, надання змісту освіти інтеркультурної орієнтації. У подальшому 
для підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців з охорони 
праці необхідно постійно коригувати відповідну програму навчання 
щодо змісту сучасних нормативно-правових актів і впроваджувати 
відповідні методики покращення практичної підготовки. 
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Шароватова О. П. Особливості підготовки майбутніх фахівців з 

охорони праці в умовах сучасних тенденцій вищої освіти 
У статті наведено деякі особливості підготовки майбутніх фахівців 

з охорони праці після певного етапу реформування сучасної системи 
вищої освіти. В умовах появи нових базових документів щодо галузей 
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти, на прикладі програмних проектів Національного 
університету цивільного захисту України розкрито інтегральну, загальні, 
професійні компетентності та програмні результати навчання майбутніх 
фахівців з охорони праці. Увагу акцентовано на тому, що в умовах 
сьогодення особливості підготовки майбутніх фахівців з охорони праці 
вимагають переорієнтації існуючої раніше системи фахової освіти без 
урахування перспективних вимог на розвиток творчих здібностей 
майбутнього спеціаліста, його здатності до самостійних дій в умовах 
невизначеності, а також здібностей до набуття нових знань і навичок. 

Ключові слова: фахівці з охорони праці, фахова підготовка, 
проектування компетентностей, програмні результати навчання. 
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Шароватова Е. П. Особенности подготовки будущих 
специалистов по охране труда в условиях современных тенденций 
высшего образования 

В статье приведены особенности подготовки будущих 
специалистов по охране труда после определенного этапа 
реформирования современной системы высшего образования. 
В условиях появления новых базовых документов относительно отраслей 
знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка 
соискателей высшего образования, на примере программных проектов 
Национального университета гражданской защиты Украины раскрыто 
интегральную, общие, профессиональные компетентности и 
программные результаты обучения будущих специалистов по охране 
труда. Внимание акцентировано на том, что в сегодняшних условиях 
особенности подготовки будущих специалистов по охране труда требуют 
переориентации ранее существовавшей системы профессионального 
образования без учета перспективных требований на развитие 
творческих способностей будущего специалиста, его способности к 
самостоятельным действиям в условиях неопределенности, а также 
способностей к приобретению новых знаний и навыков. 

Ключевые слова: специалисты по охране труда, профессиональная 
подготовка, проектирование компетенций, программные результаты 
обучения. 

 
Sharovatova O. Features of the training of future specialists in labor 

protection in the context of modern trends in higher education 
The article presents the peculiarities of the training of future specialists 

in labor protection after a certain reformation of the modern system of higher 
education. In the conditions of the emergence of new basic documents on the 
branches of knowledge and specialties, which are preparing the applicants of 
higher education, as an example of the program projects of the National 
University of Civil Protection of Ukraine, the integral, general, professional 
competences and programmatic outcomes of the training of future 
occupational safety and health professionals are revealed. Attention is 
emphasized that in today's conditions the peculiarities of the training of future 
occupational health and safety specialists require the reorientation of the 
previously existing system of vocational education without taking into account 
the perspective requirements for the development of the creative abilities of 
the future specialist, his ability to act independently in conditions of 
uncertainty, as well as the ability to acquire new knowledge and skills. 

Key words: labor protection specialists, vocational training, designing of 
competences, program results of training. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ 
 

УДК 61.616.76 
 
О. А. Білецький, С. В. Сарнацький 
 

ІСТОРИКО-ГЕНЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ НОРМИ Й 
ПАТОЛОГІЇ (НАЙДАВНІШИЙ ПЕРІОД:  

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА НАУКА, ДАВНІЙ РИМ) 
 
В IV столітті до християнської ери афінська освіченість досягла 

піку свого розвитку, та у силу цілого ряду умов соціально-економічного 
й політичного характеру, стала занепадати. Центр ваги елліністичної 
культури перемістився в Олександрію.  

Це молоде місто зробилося інтелектуальним центром древнього 
світу. Задовго до того, як Древній Рим політично об’єднав усе 
Середземномор’я, Олександрія являла собою переплетення культур 
Афін, Рима й Малої Азії. 

(Сюди приїжджали з усієї імперії такі знаменитості як математик 
Евклід, художники Апеллес і Антифіл, лікар Герофіл, історик Гекатей 
Абдерський, ритор Диодор, поет Філет, граматик Зенодот, Архімед і 
безліч інших видатних представників науки й мистецтва того часу). 

Це був на той час найбільший елліністичний центр, свого роду 
філософська лабораторія гностичної користі. 

Тут, на берегах Нилу, отримали подальший розвиток наукові ідеї, 
що колись виникли в грецькій метрополії. На жаль, ми не маємо 
достовірних відомостей про те чи мали будь-яке відношення до 
психіатрії засновані Птолемеєм I Сотером перший університет світу 
(університетський комплекс Музейон) і храмовий комплекс Серапійон.  

Музейон містив у собі чотири факультети, бібліотеку, складену 
Аристотелем, лабораторії й лекційні зали, приміщення для викладачів, 
кімнати для занять зі студентами, ботанічний і зоологічний сад, 
обсерваторію. По суті – це був прообраз науково-дослідного інституту.  

Серапійон був храмом головного божества елліністичного Єгипту 
Серапіса. У ньому розташовувалася філія Олександрійської бібліотеки, 
що мала близько 70000 сувоїв. На території був і шпиталь. Тут же 
читалися медичні лекції. 

Поки Рим зі змінним успіхом воював із сусідами, а жерці Асклепія 
узурпували в римській медицині чільну роль, в Олександрії, на 
протилежному березі Середземного моря, стала розвиватися більш 
раціональна медицина. 

Герофіл (бл. 335-280 р.р.до н.е.), онук Аристотеля, і Ерасистрат (до 
речі, мав дозвіл на анатомування полонених) (бл. 310-250 р.р.до н.е.), 
зробили ряд важливих анатомічних і фізіологічних відкриттів і були 
пізніше визнані гідними почесних звань «Батька анатомії» і, відповідно, 
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«Батька фізіології». Уперше в історії медицини їм було дозволено 
анатомувати трупи людей і вони з успіхом скористалися цим дозволом, 
попутно займаючись вівісекцією. Особливо великий внесок вони зробили 
у вивчення нервової й серцево-судинної систем. Для наступного 
вивчення мозку був дуже важливим опис Герофілом судинної мережі й 
оболонок мозку й теорія Ерасистрата про функції мозку. 

Вважається, що Герофіл, уперше визначив роль мозку як 
центрального органа всієї нервової системи. Він описав мозкові синуси 
й, можливо, уже знав розходження між чуттєвими й руховими нервами. 
Його сучасник Ерасистрат описав слуховий, зоровий та інші черепні 
нерви й запропонував анатомічний спосіб визначення розуму й 
здатностей людини. Масштабом служила площа поверхні мозку, 
розмаїтість і глибина звивин.  

Пізнання нервової системи – одне з головних досягнень 
олександрійської лікарської науки. Але нам, повторюємо, невідомо, чи 
існувала в древній столиці Єгипту будь-яка організація допомоги або 
піклування про душевнохворих, і які були погляди, наприклад, того ж 
Ерасистрата на психічні захворювання. У легенді про лікування сина 
сірійського тирана, він з’являється перед нами досвідченим психологом-
практиком і психотерапевтом. У юнака, можливо, був депресивний стан. 
Ерасистрат запідозрив потаємну любов до мачухи й виявився правим. Це 
відбулося приблизно за 2 тисячі років до Фрейда. 

Після Ераситрата й Герофіла олександрійська медицина у зв’язку з 
економічним і культурним занепадом держави Птоломеїв нічим новим 
себе не виявила. 

(Розвиток олександрійської науки гальмувався в силу дріб’язкового 
педантизму. Сектантська ущербність спостерігалася не тільки в 
економіці, політиці й філософії, але також і в медицині. Послідовники 
Герофіла й Ерасистрата засновували школи, у цілому дотримуючись 
заповітів своїх учителів. Однак школи ці відрізнялися одна від іншої, як 
відрізнялися один від другого скептики, стоїки, епікурійці й догматики). 

Така була медицина Олександрії, якщо судити про неї за 
матеріалами, що дійшли до нас від давніх часів. 

Вона не була серйозною віхою в історії древньої медицини, а була 
лише одним із епізодів у її історії безпосередньо після Гіппократа. 

Із середини I століття до н.е. провідна роль у медицині древнього 
світу переходить до Древнього Рима. 

У період римського панування на Середземному морі й низки 
Пунічних воєн виникла гостра необхідність в ефективній лікувальній 
допомозі пораненим. Організація мережі шпиталів по дорозі, що веде в 
Рим, була економічно більше виправданою, ніж доставка поранених на 
лікування додому. Розвиток такої системи шпиталів – першої у своєму 
роді – було явищем не тільки практично доцільним, але й сприяло 
прогресу медицини. Лікарі в цих закладах, які були в основному з 
полонених греків, не належали до римської школи медиків. Перш ніж 
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вивчити й узагальнити медичні праці греків, римляни познайомилися із 
практикою грецьких лікарів.  

Некваліфікована медична практика, з якою міг упоратися 
непрофесіонал була віддана на відкуп рабам і цирюльникам, які повинні 
були повертати своїм хазяям гонорари за лікування. Крім того, треба 
було бути воістину безстрашною людиною, щоб зважитися переселитися 
із Греції в Рим і отримати там можливість практикувати як лікар, тому 
що римляни нехтували греками. 

Лікувальних закладів у сучасному розумінні не існувало. Так звані 
«асклепії», скоріше були санаторіями релігійної користі для заможних 
громадян.  

Щоб зберегти боєздатність армії й надавати хірургічну допомогу в 
боях, для поранених і хворих воїнів були створені військові шпиталі 
(валетудинарії, буквально – здравниці) – прообрази сучасних 
реабілітаційних центрів. 

Наприкінці I – початку II століття над древньою медичною 
місцевістю та її околицями піднялася велика фігура Авла Корнелія 
Цельса (30-25 р.р. до н.е., 40-45 р.р. н.е.), першого римського 
письменника з питань психіатрії.  

Він не був лікарем. Різнобічно розвинений дилетант, Цельс 
залишив нащадкам величезну енциклопедію, в яку, крім усього іншого, 
увійшли 8 книг медичного змісту. В одній з них є, хоча й коротка, але 
систематизована обробка вчення про психічні хвороби. Зокрема, у ній 
Цельс описав френіт і меланхолію. Можна припустити, що в його творах 
відбилася значна частина не олександрійських оригіналів, що дійшли до 
нас. Так, завдяки Цельсу ми знаємо про роботи Герофіла, Ерасистрата й 
інших лікарів і вчених Олександрійської школи. 

Він поклав початок психотерапії й значно розвив учення про 
дієтичне лікування душевнохворих, про лікування кровопусканнями, 
моціоном, іграми й т.д. Задовго до Ф. Пінеля й Ж.-Е.-Д. Ескіроля він 
пропонував обходитися з душевнохворими гуманно, боровся з тілесним і 
психічним тиском. 

Ці вказівки Цельса мали для майбутньої практичної психіатрії 
неоціненні наслідки.  

Друга, не менш велика, фігура, що досліджувала психічне життя в 
зв’язку з тілесним – давньоримський лікар Клавдій Гален (129 р. – 
201 р.), батько експерименту в медицині, що вивчала анатомію нервової 
системи. На його думку розумна душа перебуває в мозку, пристрасті – у 
серце, а бажання – у печінці. Він описав залежність життєдіяльності 
цілісного організму від нервової системи, розширив медичні поняття про 
головний мозок, де, як він вважав, виробляється й зберігається «вищий 
сорт» пневми як носительки розуму.  

Одним із перших він виділив такі душевні хвороби як меланхолію й 
іпохондрію, манію, Phrenitis і Lethargus – з ахворювання з явищами 
ступору;  Dementia – слабоумство. 
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Гален добре диференціював епілепсію й істерію й описав їх з 
дивними для теперішнього часу подробицями. 

Гален велику увагу приділяв афектам, стверджуючи, що 
первинними при афектах є зміни в організмі («підвищення серцевої 
теплоти»), а прагнення ж до помсти – на другому місці. 

Один із найбільших філософів античної епохи, засновник римської 
школи неоплатонізму Плотін (бл. 203 – бл. 269 р. н.е.), затвердив 
принцип абсолютної нематеріальності душі. Якщо відволіктися від 
релігійної метафізики, то в Плотіна психологія вперше в її історії стає 
наукою про свідомість, що розуміється як «самосвідомість».  

Чого б він не торкався – здатності відчувати й сприймати, 
пам’ятати, мислити – він бачив, напрочуд прозорливо. 

Але ще важливіше те, що крім цих здатностей він виділив 
спрямованість душі на себе (вона як би стежить за своєю роботою, стає її 
«дзеркалом»), на власні незримі дії, тобто володіння внутрішнім 
поняттям про психічні функції.  

Пройде майже півтора тисячоріччя, перш ніж у 17 сторіччі 
англійський філософ Джон Локк для визначення такої здатності вперше 
використає поняття «рефлексія», усвідомивши її невід’ємним 
«механізмом» свідомої діяльності людини, що з’єднує його орієнтацію в 
зовнішньому світі з орієнтацією у світі внутрішньому. 

Учення Плотіна вплинуло на Блаженного Августина (354-430 гг. 
н.е.). – християнського богослова, філософа, одного із найвпливовішого з 
проповідників і Батьків християнської церкви. Він затверджував, що 
вольова активність направляється тільки Богом, причому це керування 
виробляється за допомогою самосвідомості, тобто усвідомлення 
людиною своїх можливостей і прагнень. 

Такий шлях саморозвитку був описаний у його знаменитій 
«Сповіді» (підсумку міркувань про ставлення особистості до себе й 
інших людей), що можливо стала дороговказною ниткою для 
інтроспективної психології наступних століть, тому що в ній уперше 
говорилося про пізнавальну активність душі, незалежної від тіла, але, яка 
використовує його в якості знаряддя, і доводилася непогрішність 
внутрішнього досвіду.  

Надалі його трактування внутрішнього досвіду, звільнене від 
релігійного забарвлення, трансформувалася в поняття про інтроспекцію 
як особливого, властивого тільки психології, методу дослідження 
свідомості. 

Показавши колізії становлення особистості, Августин у цій роботі 
створив у європейській культурі традицію «сповідей» як творів, що 
відтворять процес осмислення індивідом свого життя й прагнення до 
самовдосконалення. Тим самим передбачивши й психотерапію в 
особливих станах свідомості («потік свідомості» У. Джеймса) і юнгівські 
архетипи. 
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Білецький О. А., Сарнацький С. В. Історико-генетичний підхід 

до проблеми норми і патології (найдавніший період: 
Олександрійська наука, Давній Рим) 

Ця стаття – друга в циклі робіт про історичні й культурологічні 
підходи до осмислення дихотомії «норма-патологія» у релігійних і 
світських координатах. Драматична взаємодія складових цієї дихотомії 
створила цікавий сюжет про шляхи еволюції відносин суспільства й 
держави до осіб з відхиленнями в розвитку. 

У даній статті триває огляд ролі цивілізаційних феноменів у 
розкритті сутності бінарної опозиції «норма/аномалія». Час і місце дії – 
кінець I століття до н.е. – початок II століття християнського 
літочислення, Олександрія Єгипетська, Древній Рим. 

Ключові слова: унігенез, історіогенез, соціогенез, норма, патологія, 
психіатрія, клінічна психологія. 

 
Белецкий А. А., Сарнацкий С. В. Историко-генетический 

подход к проблеме нормы и патологии (древнейший период: 
Александрийская наука, Древний Рим) 

Эта статья – вторая в цикле работ об исторических и 
культурологических подходах к осмыслению дихотомии «норма-
патология» в религиозных и светских координатах. Драматическое 
взаимодействие составляющих данной дихотомии создала интересный 
сюжет о путях эволюции отношений общества и государства к лицам с 
отклонениями в развитии. 

В данной статье продолжается обзор роли цивилизационных 
феноменов в раскрытии сущности бинарной оппозиции «норма / 
аномалия». Время и место действия – конец I века до н.э. – начало II века 
христианского летоисчисления, Александрия Египетская, Древний Рим. 

Ключевые слова: унигенез, историогенез, социогенез, норма, 
патология, психиатрия, клиническая психология. 
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Biletsky O., Sarnatsky S. Historical and Genetic Approach to the 
Problem of Norm and Pathology (the Most Ancient Period: Alexandrian 
Science, Ancient Rome) 

This article is the second in the cycle of works on historical and cultural 
approaches to understanding the dichotomy "norm-pathology" in religious and 
secular coordinates. Dramatic interaction of the components of this dichotomy 
created an interesting plot about the ways of evolution of relations of society 
and state with people with deviations in development. 

Determining the psychological norm, its separation from abnormal and 
painful changes in mental activity is an extremely difficult problem. 
Insufficiently studied principles of the organization of the psyche and its very 
essence stipulate the presence of a large variety of theoretical and 
methodological approaches to the definition of mental health, mental norms, 
the limits of this norm. 

In this article, an overview of the role of civilizational phenomena in the 
disclosure of the essence of the binary opposition "norm / anomaly" continues. 
Time and place of action - the end of I century BC - the beginning of the 2nd 
century Christian christianity, Alexandria of Egypt, Ancient Rome. 

Key words: unihenesis, histogenesis, sociogenesis, norm, pathology, 
psychiatry, clinical psychology. 
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УДК 37(09)(477) 
 
Л. Ц. Ваховський  
 

ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ К. УШИНСЬКОГО 

 
Видатний вчений-педагог, дитячий письменник Костянтин 

Ушинський (1824 – 1870) є однією з ключових фігур в історії вітчизняної 
освіти і педагогічної думки ХІХ століття. В українській педагогічній 
історіографії його не без підстав називають фундатором наукової 
педагогіки і народної школи, оскільки він визначально вплинув на 
становлення й розвиток шкільництва та всіх галузей педагогічної науки, 
у тому числі й порівняльної педагогіки. 

Педагогічні погляди К. Ушинського розглянуто в роботах відомих 
учених-педагогів М. Гончарова, М. Грищенка, С. Єгорова, 
Д. Лордкіпанідзе, Є. Мединського, О. Піскунова, В. Струминського та 
ін., які показали його внесок в обґрунтування ідеї народності виховання, 
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розробку проблем дидактики, теорії виховання, організації професійної 
підготовки вчителів.  

Предметом історико-педагогічного аналізу стали також порівняльно-
педагогічні дослідження К. Ушинського. Ідеї видатного педагога стосовно 
вивчення та використання зарубіжного педагогічного досвіду певної 
мірою відображено в наукових працях М. Ваховського, Б. Вульфсона, 
З. Малькової, А. Сбруєвої. Найбільш повно внесок К. Ушинського у 
вивчення зарубіжного педагогічного досвіду та його рекомендації щодо 
використання кращих надбань зарубіжних освітніх систем у вітчизняних 
навчальних закладах розглянуто в кандидатській дисертації Ю. Корнейко. 
Авторкою схарактеризовано особливості компаративістських узагальнень 
на різних етапах педагогічної діяльності К. Ушинського, проаналізовано 
досвід реалізації його компаративістських ідей у вітчизняній педагогічній 
пресі та працях послідовників [2]. 

Вплив К. Ушинського на становлення та розвиток порівняльної 
освіти в ХІХ столітті вивчали і зарубіжні вчені. Зокрема, Е. Епштейн 
(E. Epstein), який досліджував епістемологічні критерії в порівняльній 
освіті, вказував, що К. Ушинський досліджував зарубіжні освітні системи 
з позицій епістемологічного релятивізму. Найбільш яскраво це виявилось 
у роботі «Про народність у громадському вихованні», в якій видатний 
педагог доводив, що система освіти кожної країни формується в умовах 
унікального національного культурного середовища і тому не може бути 
перенесена в інше культурне середовище [12, с. 376]. 

Проведений аналіз наукової літератури дає підстави констатувати, 
що у вітчизняній історії педагогіки епістемологічні аспекти порівняльно-
педагогічних досліджень К. Ушинського спеціально не розглядались. 

Мета статті – на основі аналізу робіт К. Ушинського, присвячених 
аналізу зарубіжного педагогічного досвіду, виявити особливості 
епістемологічної платформи, на яку спирався видатний педагог у 
порівняльно-педагогічних дослідженнях. 

Перш за все підкреслимо, що К. Ушинський не вживав термін 
«порівняльна педагогіка» (або ж «порівняльна освіта») і не розглядав її 
як самостійну галузь знань. Вивчення та аналіз зарубіжних освітніх 
систем він використовував переважно для створення власної цілісної 
педагогічної теорії. 

Для більш глибокого розуміння педагогіки К. Ушинського, його 
підходів до вивчення зарубіжних систем освіти важливо враховувати 
соціально-історичний та педагогічний контекст формування 
педагогічних ідей видатного вченого.  

По-перше, педагогічні погляди К. Ушинського складалися в умовах 
реформ, спрямованих на кардинальну перебудову системи освіти, і 
розгортання в 60-х роках ХІХ століття потужного громадсько-
педагогічного руху, представники якого закликали до підвищення 
освітнього й культурного рівня народу, створення масової народної 
школи. На думку Р. Шамсутдінова, в 60-ті роки в громадському русі 
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існувало три напрями, представники яких вступали в гостру полеміку 
стосовно реформування освітньої галузі: офіційний («державна 
педагогіка»); революційно-демократичний; буржуазний (демократична 
педагогіка) [11]. Саме представники демократичної педагогіки, до якої 
належав К. Ушинський, намагались створити нову, науково-
обґрунтовану педагогічну теорію, яка б забезпечила демократизацію 
шкільної освіти, зробила її доступною для широких верств населення. 

По-друге, в ХІХ столітті спостерігається бурхливий розвиток наук 
про людину, що зумовило прихильність К. Ушинського до 
антропологізму як головної засади теорії та практики виховання. 
Видатний педагог дав таке стисле, але змістовне визначення принципу 
антропологізму: «Якщо педагогіка хоче виховати людину в усіх 
відношеннях, то вона спочатку повинна пізнати її теж в усіх 
відношеннях» [10, с. 22-23] (див. докладніше: Ваховський Л. Ц. 
Антропологізм як провідний принцип педагогіки К. Ушинського / 
Л. Ц. Ваховський // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні 
науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – 
Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – С. 17–20). 

По-третє, педагогічні погляди К. Ушинського формувалися під 
впливом зарубіжної педагогічної теорії і практики, вивченням якої він 
активно займався. Після звільнення з Смольного інституту в 1862 році 
педагог був відправлений за кордон для вивчення жіночої освіти, де 
познайомився з досвідом Швейцарії, Німеччини, Франції, Бельгії та 
написав серію статей про свої «педагогічні подорожі», а також цікавився 
постановкою освіти в Північній Америці. 

Визначаючи сутність педагогічної епістемології К. Ушинського, 
слід враховувати, що його педагогіка мала, щонайменше, два джерела: 
а) філософські ідеї, світоглядні принципи та дані наук про людину; 
б) педагогічний досвід, у тому числі й зарубіжний. Саме філософські 
погляди та світоглядне кредо вченого обумовлювали характер 
відношення до педагогічних явищ, а також визначали епістемологічні 
орієнтири і способи концептуалізації практичного педагогічного досвіду. 

Філософські погляди та світогляд К. Ушинського відрізнялися 
певною еклектичністю, оскільки формувалися під впливом ідей 
англійського емпіризму Нового часу, філософії французького 
Просвітництва, німецької класичної філософії, релігійної російської 
філософії XIX століття та інших соціально-філософських течій. Як 
наслідок, неоднозначною і суперечливою була епістемологічна позиція 
К. Ушинського, яка, на наш погляд, характеризувалися амбівалентністю. 

З одного боку, К. Ушинський розглядав педагогіку як науку і 
намагався створити якісь загальні універсальні правила педагогічної 
діяльності, засновані на об'єктивних наукових знаннях про людину. 
Розроблена ним педагогічна антропологія як раз і містила наукові знання 
про людину як предмет виховання. Вчений дотримувався при цьому 
позитивістських уявлень про сутність педагогіки, яка, на його думку, 
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повинна відповідати закономірностям фізичного, психічного і 
соціального розвитку людини. Ці закономірності вивчаються не 
філософією, а спеціальними науками (анатомією, фізіологією, 
психологією та іншими) і, тільки запозичуючи наукові знання про 
людину, педагогіка зможе стати «позитивною наукою», здатною 
впливати на практику. 

З іншого боку, педагогіка для К. Ушинського – це не тільки наука, а 
й «мистецтво виховання», яке буде показувати, яким чином людина може 
отримати вигоди в житті, користуючись положеннями науки. З цього 
приводу в своїх статтях, опублікованих у «Журналі для виховання», 
педагог наголошував, що все ж ні медицина, ні педагогіка не можуть 
бути названі науками в строгому розумінні цього слова, оскільки вони 
вимагають уміння «прикласти наукові знання до діла» [3, с. 23]. При 
цьому виховання, яке спирається на наукові знання, не має на меті 
розвиток науки, і для нього наука є не метою, а одним із засобів, за 
допомогою якого воно розвиває в людині свій власний ідеал [5, с. 70]. 

У педагогіці як мистецтві виховання переважає суб’єктивний 
компонент і творчість. Зарубіжний досвід освіти К. Ушинський 
розглядав насамперед як мистецтво виховання. Пізнавальна стратегія 
вченого по відношенню до зарубіжного досвіду, а значить і до 
порівняльного освіти тяжіла до епістемологічного релятивізму і може 
бути умовно названа методологією соціально-історичної 
контекстуалізаціі. Акцент робився на відносності зарубіжного досвіду 
освіти, його оригінальності, мінливості, обумовленості соціально-
історичним і культурним контекстом. 

Найбільш переконливо про це К. Ушинський писав у роботі «Про 
народність у громадському вихованні» (1857), в якій стверджував, що 
кожен народ повинен мати власну унікальну систему народного 
виховання, оскільки загальної для всіх народів системи не існує не тільки 
на практиці, але й у теорії. Для підтвердження цієї тези він проводить 
порівняльний аналіз німецького, англійського, французького 
громадського виховання, громадської освіти в Північноамериканських 
штатах і приходить до висновку, що в цих країнах склалася своя 
особлива національна система виховання, а запозичення одним народом 
в іншого виховних систем є неможливим. К. Ушинський також 
проаналізував німецьку педагогіку і довів, що прагнення німецьких 
учених створити універсальну педагогічну теорію «на підставі загальних 
властивостей і потреб людини» також не увінчалося успіхом. 

При цьому К. Ушинський зовсім не закликає ігнорувати досвід 
інших народів у справі виховання, який є «дорогоцінним спадком для 
всіх», проте не дає чіткої відповіді на питання про те, як саме 
використовувати закордонний педагогічний досвід. Учений лише 
обмежується зауваженням, що досвід інших країн цінний у тому ж сенсі, 
в якому досвід всесвітньої історії належать усім народам. Але жити за 
зразком іншого народу, яким би привабливим він не був, не можна, так 
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само як і виховувати по чужій педагогічній системі, якою б вона не була 
стрункою і добре обдуманою, теж не можна. Кожен народ у цьому 
відношенні повинен розраховувати на свої власні сили [5, с. 165]. 

Ми в цілому погоджуємося з висновком Е. Епштейна (E. Epstein) 
про те, що К. Ушинський досліджував проблеми порівняної освіти з 
позицій епістемологічного релятивізму, тобто розглядав зарубіжні 
освітні системи як такі, що мають відносний характер. Дійсно, 
аналізуючи зарубіжний досвід (як мистецтво виховання), К. Ушинський 
відмовляється від номотетичного підходу, що передбачає встановлення 
законів на основі узагальнення явищ і використовує ідеографічний 
підхід, що зосереджується на одиничності, унікальності, абсолютній 
неповторності реальних явищ, процесів, подій. 

Більш чітко релятивізм як епістемологічна позиція в порівняльній 
педагогіці був обґрунтований М. Сєдлером (M. Sadler), який теж 
виступав проти імпортування ефективних освітніх моделей в інші країни. 
З цього приводу в 1900 році він писав: «Ми не можемо бродити в своє 
задоволення серед освітніх систем світу, наче дитина, яка гуляє по саду, 
зриваючи квітку з одного куща і декілька листочків з іншого, і потім 
чекати, що після того як ми їх застромимо в землю біля свого дому, у нас 
виросте нормальна рослина» [1, с. 375].  

Е. Епштейн (E. Epstein) звертає увагу на те, що в релятивізмі 
М. Седлера (M. Sadler) можна розрізнити два ключових елементи. 
Перший з них підтверджує важливість національного характеру у 
вихованні і тим самим просуває перспективу К. Ушинського. 
Національна система освіти – це жива істота, результат історичного 
розвитку, подолання труднощів, яка містить деякі «секрети» 
національного життя. Другий ключовий елемент релятивізму М. Седлера 
(M. Sadler), якого, як вважає Е. Епштейн (E. Epstein), немає у 
К. Ушинського, виходить за рамки національного характеру системи 
освіти і стосується питання про те, яке ж значення має вивчення 
зарубіжних систем освіти. М. Седлер (M. Sadler) дійшов висновку, що ми 
повинні вивчати зарубіжні системи освіти для того, щоб було легше 
вивчати й розуміти власну освітню систему [1, с. 376]. 

Ми не можемо повністю погодитись із зауваженням Е. Епштейна 
(E. Epstein) про відсутність другого елементу в епістемологічному 
релятивізмі К. Ушинського стосовно вивчення зарубіжних освітніх систем 
як засобу більш глибокого вивчення й розуміння власної системи освіти. Є 
підстави стверджувати, що він звертався до аналізу освіти в 
західноєвропейських країнах переважно з метою обґрунтування власних 
висновків і теоретичних положень і, перш за все, ідеї про народність 
виховання, а також для того, щоб показати унікальність освітньої практики 
у власній країні, тобто щоб глибше її зрозуміти. Як бачимо, К. Ушинський, 
як і М. Седлер (M. Sadler), використовував аналіз зарубіжного педагогічного 
досвіду для обґрунтування вітчизняної педагогічної теорії та народної 
системи виховання, хоча й не робив на цьому акцент. 
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Так, у роботі «Про користь педагогічної літератури» (1857) 
К. Ушинський торкається питання про вплив громадської думки на 
виховання. При цьому він звертається до досвіду Англії, підкреслюючи, 
що в цій країні історично («тисячолітніми університетами» і 
«багатовіковими школами») сформувалась громадська думка стосовно 
виховання, діяльним виразником якої була педагогічна література [3, 
с. 36]. У Північній Америці відбулося швидке, майже раптове 
встановлення правильної громадської думки стосовно виховання завдяки 
цілеспрямованій діяльності з боку урядів штатів та розвитку педагогічної 
літератури [Там же, с. 40]. К. Ушинський не закликає використовувати 
зарубіжний досвід, а лише показує, що в кожній з країн громадська 
думка стосовно виховання формувалась по-своєму і доводить, що треба 
створювати власну педагогічну літературу, яка буде формувати наукові 
уявлення про виховання. 

Говорячи про єдність трьох елементів школи (адміністративного, 
навчального і виховного), К. Ушинский використовує зарубіжний досвід 
в якості ілюстративного матеріалу, тобто для підтвердження 
сформульованого ним теоретичного положення. Він показує, як це 
поєднання досягається в англійських, французьких, німецьких 
навчальних закладах, акцентує увагу на особливостях об’єднання й 
співвідношення цих елементів у різних країнах. В англійських школах 
головним виступає виховний елемент, у французьких – 
адміністративний, у німецьких – навчальний. Педагог зауважує, що ці 
«образчики різноманітного поєднання шкільних елементів у закордонних 
навчальних закладах» він використовує, щоб «ближче поставити читача 
до предмету міркування» [4, с. 63]. 

Критичний аналіз «готових фактів про громадське виховання» 
К. Ушинський надає також у статті «Шкільні реформи в Північній 
Америці» (1858). Він не закликає безпосередньо використовувати 
американський досвід, а лише наголошує, що перш ніж створювати якісь 
теорії, корисно оглянути факти громадського виховання в інших народів 
[6, с. 168]. У статті особливо яскраво простежується використання 
методології соціально-історичної контекстуалізації, оскільки показано, 
як шкільні реформи зумовлювались особливостями колонізації, 
подальшого історичного розвитку Північної Америки, протестантизмом. 
Доведено, що англійська освітня модель, яка спочатку була певним 
взірцем, на північноамериканському ґрунті отримала іншу форму і стала 
особливою та оригінальною. Разом з тим К. Ушинський не закликає 
ігнорувати американський досвід і вважає, що в нашій країні, як і в 
Північній Америці, необхідно об’єднати зусилля держави і громадськості 
в реформуванні школи [Там же, с. 202–203]. 

У статті «Про засоби розповсюдження освіти за допомогою 
грамотності» (1858) К. Ушинський знову звертається до 
північноамериканського досвіду і показує, що основними засобами, які 
сприяли там розвитку освіти були: діяльність бібліотек і приватних 
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філантропічних організацій, книжна торгівля, періодичні видання, 
публічні лекції. Торкаючись питання про відношення до американського 
досвіду, педагог вказує, що не всі засоби розповсюдження грамотності в 
Північній Америці, можуть бути використані в нас. Проте представлені 
факти, на його думку, є досить переконливими, щоб заставити нас 
досягти таких же результатів [7]. 

Починаючи з 1862 року, К. Ушинський безпосередньо займався 
вивченням зарубіжного досвіду, оскільки, як уже зазначалось, був 
відправлений за кордон для знайомства з організацією жіночої освіти. 
Більшу частину часу педагог провів у Швейцарії і склав своєрідний звіт 
під назвою «Педагогічна поїздка по Швейцарії» (1862-1863), який був 
опублікований в «Журналі Міністерства народної освіти». Результати 
«педагогічних поїздок» знайшли відображення також у статтях «Одна з 
темних сторін німецького виховання» (1865), «Звіт про відрядження за 
кордон» (1867) та ін. 

У цей період остаточно сформувався підхід К. Ушинського до 
дослідження з порівняльного освіти, який, як уже підкреслювалось, ми 
визначили як методологію соціально-історичної контекстуалізації. Так, 
аналіз швейцарської системи освіти вчений почав з короткого, але 
глибокого історичного екскурсу, характеристики соціально-економічного 
і політичного контексту проведення освітніх реформ у країні. Особливий 
акцент К. Ушинський зробив на державній освітній політиці, яка, як він 
сподівався, зможе надати народній освіті значення самостійної 
громадської сили. Освітня політика, підкреслював педагог, повинна бути 
такою, щоб уряд не став перетворювати школи в знаряддя своїх 
«тимчасових прагнень», а педагоги не вносили свої політичні 
переконання в стіни школи, де «виховується майбутнє народу» [8, с 104]. 
Теоретичні узагальнення педагога, зроблені на основі вивчення 
швейцарського досвіду, стосувались: проблеми професійної підготовки 
вчителів, без вирішення якої неможливе створення ефективної системи 
освіти [Там же, с. 136]; введення гімнастики в навчальні заклади [Там же, 
с. 196]; необхідності «пробудження» педагогічної думки в країні для 
успішного реформування освітньої галузі [Там же, с. 223]; перетворення 
«напівзакордонних» навчальних закладів у національні [Там же, с. 252] 
та ін. 

Загалом, звертаючись до аналізу зарубіжного досвіду, 
К. Ушинський, перш за все, доводив, що кожна країна повинна створити 
власну оригінальну систему виховання, яка б відповідала характеру 
народу, національним і культурним традиціям. На його думку, головна 
відмінність західного виховання від вітчизняного полягає в тому, що 
західна людина добре обізнана зі своєю вітчизною: з рідною мовою, 
літературою, історією, географією, політичними відносинами, 
фінансовим положенням. У той же час наша людина менш усього 
знайома з тим, що для неї є близьким: зі своєю вітчизною і всім, що має 
до неї відношення [9, с. 306]. 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 8 (313), 2017  
 

 218

Таким чином, епістемологічна позиція К. Ушинського 
характеризувалась амбівалентністю, яка, на наш погляд, виявлялась в 
одночасному використанні епістемологічних орієнтирів, близьких до 
позитивізму (по відношенню до педагогіки як науки), і епістемологічного 
релятивізму (по відношенню до мистецтва виховання і зарубіжного 
досвіду освіти). 
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Ваховський Л. Ц. Епістемологічні основи порівняльно-

педагогічних досліджень К. Ушинського 
У статті розглянуто особливості епістемологічної платформи, на 

яку спирався К. Ушинський у порівняльно-педагогічних дослідженнях. 
Доведено, що епістемологічна позиція видатного педагога 
характеризувалась амбівалентністю.  



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 8 (313), 2017  
 

 219

З одного боку, К. Ушинський, розглядаючи педагогіку як науку, 
спирався на епістемологічні орієнтири, близькі до позитивізму, і 
намагався обґрунтувати певні універсальні правила педагогічної 
діяльності, засновані на об’єктивних наукових знаннях про людину. 

З іншого боку, пізнавальна стратегія К. Ушинського по відношенню 
до педагогіки як мистецтва виховання, а також до зарубіжного досвіду 
тяжіла до епістемологічного релятивізму (методологія соціально-
історичної контекстуалізаціі). Акцент робився на відносності 
зарубіжного досвіду освіти, його унікальності, оригінальності, 
мінливості, обумовленості соціально-історичним і культурним 
контекстом, неможливості застосування в інших країнах. 

Ключові слова: порівняльно-педагогічні дослідження, педагогіка як 
наука і мистецтво, позитивізм, епістемологічний релятивізм, соціально-
історична котекстуалізація. 

 
Ваховский Л. Ц. Эпистемологические основы сравнительно-

педагогических исследований К. Ушинского 
В статье рассмотрены особенности эпистемологической 

платформы, на которую опирался К. Ушинский в сравнительно-
педагогических исследованиях. Доказано, что эпистемологическая 
позиция выдающегося педагога характеризовалась амбивалентностью. 

С одной стороны, К. Ушинский, рассматривая педагогику как науку, 
опирался на эпистемологические ориентиры, близкие к позитивизму, и 
пытался обосновать некоторые универсальные правила педагогической 
деятельности, основанные на объективных научных знаниях о человеке. 

С другой стороны, познавательная стратегия К. Ушинского по 
отношению к педагогике как искусству воспитания, а также к 
зарубежному опыту тяготела к эпистемологическому релятивизму 
(методология социально-исторической контекстуализации). Акцент 
делался на относительности зарубежного опыта образования, его 
уникальности, оригинальности, изменчивости, обусловленности 
социально-историческим и культурным контекстом, невозможности 
применения в других странах. 

Ключевые слова: сравнительно-педагогические исследования, 
педагогика как наука и искусство, позитивизм, эпистемологический 
релятивизм, социально-историческая котекстуализация. 

 
Vakhovsky L. Epistemological Basis of Comparative Pedagogical 

Studies of K. Ushinsky 
The article deals with the special features of the epistemological 

platform, used by K. Ushinsky in his comparative pedagogical studies. It is 
proved that the epistemological position of an outstanding pedagogue was 
characterized by ambivalence. 

On the one hand, K. Ushinsky, considered pedagogy as a science, relied 
on epistemological guidelines close to positivism, and tried to justify some 
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universal rules of pedagogical activity based on objective scientific knowledge 
about a man.  

On the other hand, K. Ushinsky's cognitive strategy in relation to 
pedagogy as an art of education, as well as to foreign experience, gravitated 
toward epistemological relativism (the methodology of socio-historical 
contextualization). The emphasis was made on the relativity of the foreign 
experience of education, its uniqueness, originality, variability, its socio-
historical and cultural context and therefore the impossibility of its application 
in other countries. 

Key words: comparative pedagogical research, pedagogy as a science and 
art, positivism, epistemological relativism, socio-historical contextualization. 
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О. І. Мальцева  
 

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ  
В ЕПОХУ АНТИЧНОСТІ 

 
У Концепції нової української школи (жовтень, 2016) серед десяти 

ключових компетенцій для життя названо «соціальну та громадянську 
компетентність». Це поняття включає «усі форми поведінки, які потрібні 
для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, в сім’ї, на 
роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і 
розв’язувати конфлікти, досягати компромісів. Повага до закону, 
дотримання прав людини і підтримка соціокультурного різноманіття» [1]. 

Для сучасної Української держави однією з умов збереження 
суверенітету та територіальної цілісності є створення діючої системи 
громадянського виховання підростаючого покоління. Громадянське 
виховання – це формування громадянськості як інтегративної якості 
особистості, яка дає можливість людині відчувати себе юридично, 
морально й політично дієздатною [2, с. 75]. Тобто, громадянське 
виховання – це соціальне виховання з позиції держави та суспільства, 
направлене на формування гідного громадянина свого суспільства. Під 
впливом громадянського виховання формується особистість із розвиненим 
відчуттям патріотизму й активною позицією щодо його здійснення. 

Сутність поняття, історія теорії і практики громадянського 
виховання, проблеми здійснення цього виховного напрямку різними 
соціальними інститутами є предметом вивчення для багатьох вчених. 
Серед них: М. Бабкіна, Н. Дерев’янко, Т. Завгородня, П. Ігнатенко, 
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І. Ковальчук, М. Кузякіна, І. Кучинська, М. Прищак, І. Павленко, 
І. Сахневич, Б. Ступарик, О. Сухомлинська, К. Чорна, І. Щербак та ін.. 

Мета нашої статті – історико-педагогічний аналіз зародження теорії 
та практики громадянського виховання в епоху Античності. 

У період розквіту Еллади (VI – IV ст. до н.е.) провідну роль серед 
дрібних держав-полісів грали Афіни в Аттиці з республіканським ладом 
правління і Спарта в Лаконії, формально очолювана царями, влада яких 
істотно обмежувалася радою старійшин – Герус. Ці два полярних поліса, 
міста-держави, дали два різних зразка організації громадянського 
виховання в грецькому світі. 

Виховання спартанців, повноправних громадян Спарти, було 
цілком і повністю у веденні держави. Тут був здійснений один з перших 
відомих людської цивілізації дослідів одержавлення особистості. Завдяки 
докладним описам спартанського виховання, які приведені Ксенофонтом, 
Плутархом, Павсанієм, можна уявити його досить цілісно. 

Суспільне виховання спартанців починалося з першого дня життя. 
За свідченням Плутарха, новонародженого оглядали старійшини. 
Слабких і потворних дітей кидали в прірву Тайгет, відбираючи в них 
життя, а здорових і міцних передавали годувальницям, які «прекрасно 
знали свою справу». Спартанські годувальниці цінувалися як професійні 
виховательки у всій Греції. Малюків не сповивали, залишаючи свободу 
руху тіла; їх привчали знати міру в їжі і не бути розбірливими до їжі; 
вчили не боятися темряви, не лякатися; годувальниці вміли зупиняти 
плач і капризи дітей. 

З 7 років всіх хлопчиків збирали разом і ділили на так звані агели, 
які, в свою чергу, складалися з мулів, більш дрібних підрозділів. У цих 
товариствах ровесники жили, спали і займалися разом. Агелу очолював 
один з хлопчиків, який відрізнявся розумом і гімнастичними вміннями. 
Плутарх називає агели «школою слухняності», де хлопчики 
«вправляються в мистецтві керувати і підкорятися», тобто бути 
слухняними громадянами, виконувачами волі влади. Звичайні предмети 
початкового навчання займали мінімум часу: «Спартанці вивчали 
грамоту тільки заради потреби життя». 

З 13-річного віку підлітки навчалися і виховувалися, за словами 
Плутарха, в «школах для гімнастичних вправ», які очолював спеціально 
призначений старійшинами «педоном», у нього був помічник з числа 
старших юнаків – «ейрен». Ці школи перебували під пильною опікою 
представників старшого покоління, яких учні беззаперечно слухалися, 
вважаючи їх своїми «отцями, вчителями та наставниками». У цих 
державних установах підлітки вправлялися у військовому мистецтві, 
брали участь в навчальних походах. З ними проводили бесіди 
морального змісту з метою навчити молодих спартанців відрізняти 
хороше від поганого. Бесіди проводилися у формі запитань і відповідей, і 
повинні були привчити підлітків до стислості і ясності мови. Звідси і 
поняття «лаконічність». 
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Починаючи з 14 років щорічно хлопчики піддавалися публічним 
випробування. Ці змагання – «агони» – поділялися на гімнастичні, де 
юнаки показували успіхи у фізичній підготовці, і мусичні, перш за все 
змагання в співі і грі на флейті. І гімнастичні, і мусичні випробування 
були тісно пов’язані із військовими вправами. 

Формуванню у молодих спартанців якостей воїна-рабовласника 
служили криптії – військові походи молодих воїнів, під час яких вони 
наділялися правом таємного нічного вбивства найсильніших і боєздатних 
рабів. Плутарх вважав криптії надмірно жорстокими. Тільки після 
проходження всіх етапів державного виховання юнаки-спартіати ставали 
повноправними громадянами. 

У демократичних Афінах діти до 7 років, перебуваючи в родині, 
отримували традиційне сімейне виховання. Воно було орієнтовано на 
розвиток тіла, почуття краси і формування духовно-морального складу 
особистості. 

По досягненню 7-річного віку починався етап шкільного навчання. 
Відповідно цілям гармонійного виховання, в Афінах існувало два типи 
початкових шкіл: мусичні (в яких здійснювалося інтелектуальне та 
естетичне виховання) і гімнастичні (палестри). 

Учні, які завершили курс навчання в мусичних і гімнастичних 
школах, у віці від 16 до 18 років продовжували удосконалюватися в 
державних установах – гімнасіях. Всі вони розташовувалися за межами 
міста, поблизу храмів, були оточені садами і були улюбленими місцями 
відпочинку афінських громадян. Дорослі афіняни своє дозвілля 
проводили часто разом з юнаками, спостерігаючи за їх спортивними 
успіхами в палестрах, де юнаки займалися гімнастикою, а також за 
успіхами в гімнасіях, де філософи, ритори, знамениті музиканти та поети 
брали участь в їх розумовому і моральному розвитку. Грецьке слово 
«схола», т. т. школа, означає дозвілля, відпочинок від праці, що сприяє 
фізичній і духовній досконалості. 

З 18-річного віку афінські юнаки перебували в ефебії – державній 
організації для підготовки вільнонароджених молодих людей до 
законотворчої та громадської служби. Тут юнаки проходили дворічну 
підготовку у військових формуваннях, перебуваючи на державному 
забезпеченні. Після першого року служби вони приносили клятву на 
вірність афінській державі. 

Після досягнення громадянського повноліття греки залишалися під 
постійним впливом засобів громадянського виховання. Одним із 
найбільш дієвих серед них став театр. У найбільшому в Елладі 
Мегалопольському театрі могло знаходитися 44 тис. глядачів, а в 
Афінському – до 30 тис. Наявність величезної кількості місць 
пояснюється декількома причинами. Перш за все, драматичні дії 
розгорталися під відкритим небом, у місцях, спеціально для того 
відведених. Окрім того, афінське казначейство відпускало широким 
масам вільних громадян спеціальні засоби на відвідування театру [3]. 
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П’єси, які демонструвалися глядачам, своїм змістом торкалися гострих 
політичних та соціальних проблем, а тому були ефективним засобом 
формування громадської думки в давньогрецькому суспільстві. 

Поряд із театрами у підкоренні широких народних мас 
ідеологічним установкам провідну роль мали так звані всенародні ігри. 

Найдавніші і найвідоміші з них виникли в Олімпії, отримавши 
цілком стійкі форми і зміст уже у VІІІ ст. до н. е. 

Значення Олімпійських святкувань стане зрозумілішим, якщо 
пригадати лише один факт з їх історії. Саме в Елладі відлік часу нерідко 
вівся за Олімпіадами, тобто за чотирьохріччями, що відповідають 
періодам, коли відбувалися Олімпійські ігри. Вони продовжувались 5 днів, 
і у цей час, згідно з домовленістю, що існувала між грецькими державами, 
заборонялося вести війни. Програма ігор була надзвичайно багатогранна. 
Перевагу віддавали різноманітним фізичним вправам: біг, боротьба, 
кулачний бій, біг на колісницях тощо. Поряд із змаганнями такого роду на 
Олімпійських іграх проводились й інші – виступали громадські діячі, 
історики, поети, співаки, музики, танцюристи [Там само]. 

Кошти на проведення всенародних свят виділялися не лише з 
державної казни, але й надходили від багатих громадян, які таким чином 
сподівалися завоювати прихильність простого вільнонародженого 
населення і використати її для досягнення своїх політичних цілей. 

Особливі підходи до виховання громадянина сформувалися в 
давньогрецькій філософії. Перевага віддавалася вихованню громадянських 
чеснот. Один з найвідоміших філософів цієї епохи – Сократ говорив, що 
треба дбати, щоб підготувати якомога більше осіб, здатних взятися за 
політичну діяльність. Для Сократа виховати людину, значить допомогти їй 
стати гідним громадянином. Щастя, на його думку, полягає, перш за все, в 
усуненні протиріччя між особистим і суспільним буттям. І навпаки, 
зосередження на особистих інтересах, протиставлення їх інтересам своїх 
ближніх веде до душевного розладу і дисгармонії з суспільством. 

Відомі імена учнів Сократа, які висловлювали цікаві думки про 
громадянське виховання. Один з них, Ксенофонт, є автором першого 
античного педагогічного роману «Виховання Кіра». Ксенофонт вважав, 
що освіта молоді не може бути справою приватних осіб, а повинна бути 
як у Спарті, справою держави, якій слід виховувати досконалих 
громадян. Навіть батьки не мають права вільно розпоряджатися 
вихованням своїх дітей. Головним завданням морального виховання він 
проголошував формування почуття справедливості. Дітей необхідно 
вчити коритися правителям. І тут особливе значення має приклад 
старших. У справі виховання, за Ксенофонтом, особлива увага повинна 
приділятися не дитячому, а юнацькому віку. 

Інший учень Сократа – Антісфен Афінський, засновник 
філософської школи кініків. Представники цього філософського 
напрямку на противагу ідеям громадянського виховання, ідеалу 
громадянськості сповідували індивідуалізм і політичний індиферентизм. 
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Щоб наголосити на тому, що вони не належать до жодної держави, вони 
запровадили спеціальний термін «космополітизм» [4, c. 11].  

Найбільш відомий учень і послідовник Сократа – Платон. Саме 
завдяки трактатові Платона «Діалоги» ми і маємо можливість 
знайомитися з філософією Сократа, бо він сам не залишив жодної 
написаної ним роботи. Своє бачення системи державного виховання, 
Платон описав в трактатах «Держава» і «Закони». Мета громадянського 
виховання – справляти такий вплив на людину, який з дитинства буде 
спонукає її пристрасно бажати прагнути стати досконалим 
громадянином. В основі громадянського виховання лежить ідея гармонії. 
За Платоном гармонія є сукупність достоїнств людини-громадянина.  

На думку філософа, в ідеальній аристократичній державі-полісі 
виховання дітей в сім’ї і шкільне навчання повинні здійснюватися під 
контролем держави і в її інтересах. Влада полісу зобов’язана регулювати 
навіть шлюби, не допускаючи укладення їх між людьми різних 
соціальних груп: спеціальні чиновники підбирають пари батьків, здатних 
народити здорове потомство; новонароджених вигодовують громадські 
годувальниці в державних виховних будинках. З 3 до 6 років 
цілеспрямоване виховання передбачалося здійснювати особливим 
вихователькам на спеціально обладнаних майданчиках поблизу храмів. 

З 7 років всі діти повинні були відвідувати школи, але не приватні, 
а однакові, державні. Зміст освіти рекомендувався той же, що і 
практикувався в Афінах його часів. З 12 до 16 років підлітки повинні 
відвідувати гімнасії і палестри, а потім діти еліти могли продовжити 
навчання в школах підвищеного типу з метою підготовки до державної і 
військової діяльності. З 18 до 20 років передбачалася військово-
гімнастична і філософська підготовка у ефебії, яку Платон розглядав уже 
не як службу в армії, а як своєрідний вищий навчальний заклад. 

Таким чином, саме завдяки Платону концептуально оформлюється 
ідея повного і гармонійного формування людини-громадянина. 

Аристотель, чиї філософські та педагогічні ідеї є найвищим 
досягненням античної теорії, писав, що до «виховання законодавець 
повинен ставитися з винятковою увагою, так як в тих державах, де цього 
немає, і самий державний лад терпить збитки. Адже виховання повинно 
відповідати кожному державному устрою .... Для всіх потрібно єдине і 
однакове виховання, і турбота про це виховання повинна бути 
загальною» [5]. 

Людину філософ називав «політичною», тобто «суспільною 
твариною». Однак він був проти заміни сімейного виховання на 
громадське, як це фактично спостерігалося у Платона. За Аристотелем, 
сім'я і сімейне виховання відповідають особливостям людської природи. 
Виховання дітей з 7-річного віку обов’язково повинно знаходитися під 
контролем держави-поліса. Сімейне і суспільне виховання повинні 
перебувати у відповідності одне з одним як частина і ціле. Виховання 
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підростаючого покоління є основним завданням школи. Мета виховання 
– формування у молоді чеснот. 

Виховання має бути двояким, так як в суспільстві, стверджував 
Аристотель, система «раб-пан» настільки ж природна, як в родині 
«дружина-чоловік». Раби повинні готуватися до праці, а діти вільних 
повинні мати необхідне дозвілля, схолу, для розвитку розуму і 
всебічного виховання. Діти аристократів повинні отримувати найкращу 
освіту, бо їм належить керувати державою. Розум, за Аристотелем, є 
формою душі. Звідси і важливість розумового виховання. Спотворення 
розуму веде до деформації душі і духовного зубожіння. Завдання 
вихователя – розвивати природу дитини, а шлях розвитку, за 
Аристотелем, це перш за все розвиток розуму. Реалізація розумного 
мислення і розумного дії передбачає виховання волі. 

В Стародавньому Римі періоду раннього римського виховання 
(VIII-III ст. до н. е.) молодь здобувала освіту в домашньо-сімейних 
умовах. Відповідальність за результати морального і громадянського 
виховання покладалася на батька, який залучав сина до участі в 
громадських і трудових справах. 

А в період з I ст. до н. е. по II ст. в Римі склалася система освітніх 
установ, в межах якої навчання нічим не відрізнялося від навчання в Елладі, 
але мало більш прагматичну спрямованість. Система освіти складалася з 
декількох ступенів. Початкову освіту було представлено елементарними, 
або тривіальними, школами, вони були приватними і платними, але їх 
діяльність контролювалася державою. Найчастіше в програму навчання 
таких шкіл входили читання, лічба, письмо; терміни навчання не були 
суворо встановлені. Школи відвідували разом хлопчики і дівчатка. 

Середній ступінь освіти було представлено граматичними і 
риторичними школами для юнаків. Граматичні школи давали 
підвищений рівень освіти, в них навчалися хлопчики від 12 до 16 років. 
Риторичні школи призначалися для освіти молодих людей старше 
15 років аристократичного походження, які бажали присвятити себе 
політичній кар’єрі або державній службі. Заключний етап освіти 
майбутній державний діяч отримував у своєрідному навчальному закладі 
– колегії юнацтва. Військова підготовка здійснювалася в легіонах. 
Діяльність усіх освітніх установ перебувала під контролем держави, що 
сприяло поширенню освіти і збільшенню числа шкіл. 

У Стародавньому Римі, як і в Греції повною мірою запроваджувався 
принцип влаштування за державний рахунок свят і пригощань для бідного 
вільнонародженого населення (політика «хліба і видовищ»). 

Видовища римлян можна розділити на такі групи: ігри в цирку, ігри 
в амфітеатрі (бої гладіаторів), балет, театральні вистави тощо. Бої дуже 
часто завершувалися смертю переможених, часто за вимогою глядачів 
(вони при цьому опускали вниз палець). Слід відзначити, що мало хто 
відважувався засуджувати людські змагання, тим більше, що вільні 
римські громадяни не вважали повноцінними людьми ні рабів, ні 
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злочинців, ні військовополонених. Одним із небагатьох, хто відважився 
виступити проти вбивств людей на арені амфітеатру, був філософ 
Сенека, вихователь та вчитель імператора Нерона. 

У давньоримській філософії погляди на виховання громадян 
знайшли відображення в працях Цицерона. Сутність людини він 
визначав поняттям «humanitas», тобто гуманність, людяність. Ідеал, 
виховання – досконалий оратор, художник слова і громадський діяч. 
Цицерон вважав, що єдиним шляхом для досягнення істинно людської 
зрілості є систематична і безперервна освіта і самоосвіта. Оратору, перш 
за все, слід освоїти загальну для того часу культуру і отримати 
«універсальну освіту». Лише таким шляхом можна стати досконалою 
людиною. У зміст освіти він включав знання філософії, юриспруденції, 
історії, оволодіння вміннями і навичками виголошення промов. У 
майбутнього оратора повинні бути виховані такі риси особистості, як 
такт, чуйність, мужність, помірність, розумність, справедливість, 
бажання служити суспільству і т. п. 

Основним недоліком, пороком особистості Цицерон вважав егоїзм. 
Марк Фабій Квінтіліан, який, маючи статус практикуючого 

педагога та юриста, вибудував струнку методику навчання ораторському 
мистецтву вважав, що освіта повинна бути державною, школи і вчителі 
повинні перебувати на утриманні скарбниці. Мета виховання полягає у 
формуванні у людини громадянських почуттів і свобод. М. Квінтіліан 
уважав, що в обов’язки вчителя входить не лише вміння викликати в 
учнів інтерес до навчання, але і прагнення бути прикладом моральної 
поведінки. Зразком вчителя він вважав Цицерона. 

Отже, проаналізувавши теорію та практику громадянського 
виховання в епоху Античності, ми дійшли висновку, що проблема 
цілеспрямованого виховання громадян та розв’язання протиріччя між 
інтересами індивіда й держави вперше почала цікавити саме античних 
мислителів. Завдяки зусиллям Сократа, Платона, Аристотеля, Цицерона 
та інших античних філософів, ідея громадянського виховання остаточно 
сформувалася і стала традиційною для всіх гуманітарних і суспільних 
наук. Саме в епоху Античності вперше сформулювалось уявлення про 
ідеального громадянина – патріота, законослухняного, з почуттям 
обов’язку, соціально активного – для виховання якого було застосовано 
цілий арсенал різноманітних засобів впливу. 
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Мальцева О. І. Теорія та практика громадянського виховання 

в епоху Античності 
У статті на основі аналізу наукових видань з історії педагогіки, 

соціальної педагогіки та філософії розглянуто основні теоретичні ідеї та 
запроваджену в практику систему античного громадянського виховання. 
Встановлено, що проблема цілеспрямованого виховання громадян та 
розв’язання протиріччя між інтересами індивіда й держави вперше 
почала цікавити саме античних мислителів. Завдяки зусиллям Сократа, 
Платона, Аристотеля, Цицерона та інших античних філософів, ідея 
громадянського виховання остаточно сформувалася і стала традиційною 
для всіх гуманітарних і суспільних наук. 

Показана роль та співвідношення впливу держави, сім’ї та шкіл 
різного типу у забезпеченні всебічного розвитку громадян Стародавньої 
Греції та Стародавнього Риму. Проаналізовано досвід використання 
різних засобів впливу на громадську думку вільнонародженого 
населення (театр, всенародні ігри, різноманітні видовища). 

Ключові слова: громадянське виховання, державне виховання, 
антична філософія. 

 
Мальцева О. И. Теория и практика гражданского воспитания в 

эпоху Античности 
В статье на основе анализа научных изданий по истории 

педагогики, социальной педагогики и философии рассмотрены основные 
теоретические идеи и введенную в практику систему античного 
гражданского воспитания. Установлено, что проблема 
целенаправленного воспитания граждан и разрешения противоречия 
между интересами индивида и государства впервые начала интересовать 
именно античных мыслителей. Благодаря усилиям Сократа, Платона, 
Аристотеля, Цицерона и других античных философов, идея 
гражданского воспитания окончательно сформировалась и стала 
традиционной для всех гуманитарных и общественных наук. 
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Показана роль и соотношение влияния государства, семьи и школ 
разного типа в обеспечении всестороннего развития граждан Древней 
Греции и Древнего Рима. Проанализирован опыт использования различных 
средств воздействия на общественное мнение свободнорожденного 
населения (театр, всенародные игры, разнообразные зрелища). 

Ключевые слова: гражданское воспитание, государственное 
воспитание, античная философия. 

 
Mal’tseva O. The Theory and Practice of Civic Education in the Era 

of Antiquity 
In the article, based on the analysis of scientific publications on the 

history of pedagogy, social pedagogy and philosophy, the main theoretical 
ideas and the system of ancient civil education introduced into practice are 
considered. It was established that the problem of purposeful education of 
citizens and the solution of the contradiction between the interests of the 
individual and the state first began to interest the ancient thinkers themselves. 
Thanks to the efforts of Socrates, Plato, Aristotle, Cicero and other ancient 
philosophers, the idea of civic education finally formed and became traditional 
for all humanities and social sciences. 

It was in the era of Antiquity that for the first time formulated the idea of an 
ideal citizen - a patriot, law-abiding, with a sense of duty, socially active - for the 
upbringing of which was applied a whole arsenal of various means of influence. 

The role and correlation of the influence of the state, families and schools 
of different types in the provision of the comprehensive development of the 
citizens of Ancient Greece and Ancient Rome are shown. The experience of 
using different means of influence on the public opinion of a freeborn 
population (theater, national games, various sights) has been analyzed. 

Key words: civic education, state education, ancient philosophy. 
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УДК 378.4.091.59(477-25)“1834/1842” 
 

В. М. Мокляк 
 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АВТОНОМІЇ 
КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА УПРОДОВЖ 

ДІЇ ПЕРШИХ СТАТУТІВ 
 

Бурхливе реформування вітчизняної системи вищої освіти 
неможливе без звернення до історичного досвіду. Одним із перших 
університетів на території України у ХІХ – на початку ХХ ст. був 
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Київський університет Св. Володимира (зараз – Київський національний 
університет імені Т. Г. Шевченка). Вищий навчальний заклад зараз є 
лідером серед українських вишів у міжнародних рейтингах. Однією з 
важливих передумов цього є високий рівень автономії вищого 
навчального закладу. Актуальним є дослідження розвитку автономії 
університету упродовж дії перших двох статутів (1833 р. та 1835 р.). 

Київський університет Св. Володимира досліджували багато 
вчених: В. Андрейцев, М. Василенко, М. Владимирський-Буданов, 
Н. Дем’яненко, К. Довгань, І. Журжа, Е. Писарєва, В. Шульгін та ін. 
Дотично науковці розглядають автономію університету. Автономія 
вищого навчального закладу та її розвиток упродовж дії перших двох 
статутів потребують детального аналізу. Саме тому метою статті є 
дослідження особливостей розвитку автономії Київського університету 
Св. Володимира (1834–1842 рр.). 

Думка про виникнення університету в Києві виникла у 1805 р., 
одночасно із заснуванням університетів у Казані та Харкові. Проте 
Т. Чацький, який заснував волинський ліцей у Кременці, був 
прихильником польської освіти на південному заході Російської імперії. 
Лише після польського повстання 1830–1831 рр., коли було закрито всі 
польські навчальні заклади, міністр народної освіти С. Уваров підняв 
питання про створення Київського університету як вищого навчального 
закладу, який би сприяв поширенню вітчизняної освіти [1]. 

8 листопада 1833 р. було проголошено волю імператора про 
відкриття університету в Києві. Проект статуту Київського університету 
Св. Володимира затвердив імператор 25 грудня 1833 р. терміном на 
4 роки [2; 3]. Вищий навчальний заклад було засновано на базі 
Волинського ліцею, який перевели з Кременця до Києва. 15 липня 
1834 р. було відкрито Київський університет Святого Володимира, лекції 
розпочалися 28 серпня цього ж року [4, с. 65]. 

Першим ректором був М. Максимович. Він був людиною 
обдарованою, обізнаною з багатьох наук. М. Максимович був 
переконаний, що будь-хто з професорів міг бути на посаді професора 
(настільки його права і обов’язки були строго визначені і 
регламентовані). Сам Михайло Олександрович планував присвятити 
свою долю науці [4, с. 98]. 

Університет знаходився під особливим «патронатом» імператора та 
підпорядковувався міністру народної освіти й попечителю. Внутрішнє 
управління здійснювала рада університету (на чолі з ректором). Рішення 
на засіданнях ради приймали ординарні та екстраординарні професори, 
які входили до її складу. Повноваженнями ради були: вибори ректора, 
деканів, професорів, ад’юнктів, кореспондентів та почесних членів. 
Також рішення ради розповсюджувалися на призначення і звільнення 
вчителів та інших чиновників університету та училищ Київського 
навчального округу. Усі рішення мали рекомендаційний характер, тому 
що затверджувалися попечителем. Стосовно навчально-виховного 
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процесу, то компетенція ради поширювалася на покращення викладання 
наук, розподіл навчального навантаження, розгляд клопотань 
факультетів (особливу увагу приділяли екзаменаційним протоколам на 
здобуття наукових ступенів); контроль над університетськими 
колекціями та обговорення авторських доповідей. В університеті 
функціонували два факультети: філософський та юридичний. 

Проектом статуту було повністю визначено вимоги щодо атестації 
наукових кадрів. Іспити на ступінь кандидата наук могли скласти 
студенти, які закінчили 4-річний курс навчання в університеті. Через 
1 рік можна було отримати науковий ступінь магістра, а ще через 1 рік 
(після публічного захисту дисертації) – доктора наук. Наукова діяльність 
регулювалася положенням про випробування та вчені ступені [5]. 

Посаду інспектора було визначено, щоб спостерігати за студентами 
(обирався з-поміж військових чи державних чиновників і затверджувався 
міністром). Інспектор мав велику владу: студент отримував державне 
утримання та медалі лише за умови, що інспектор давав про поведінку 
позитивний відгук. Існувала також університетська поліція, яка 
здійснювала загальний нагляд за студентами [6; 7]. 

Перше засідання правління університету відбулося 
8 березня 1834 р., ради – 16 березня 1834 р. Правління на чолі з ректором 
займалося господарськими справами [8]. На початку складністю було 
знайти приміщення, в яких розмістити університет. Організація 
діяльності університету залежала від коштів, які він міг заробити – тобто 
від правильної політики правління університету (прибутки були від 
господарської діяльності, аренди тощо). Запорукою успішної фінансової 
діяльності був контроль над виконанням орендаторами зобов’язань перед 
університетом та реалізація інших договорів. З даних, наведених у 
літературі [4, с. 94], бачимо: щорічно прибуток університету був різним, 
але прослідковується тенденція його зростання (1834 р. – 
43000 крб. сріблом, 1835 р. – 81175 крб. сріблом, 1836 р. – 
71919 крб. сріблом, 1837 р. – 55100 крб. сріблом, 1838 р. – 
77121 крб. сріблом, 1839 р. – 75863 крб. сріблом). У цьому вбачаємо 
фінансовий складник автономії вищого навчального закладу. 

Керівництво навчальною роботою училищ здійснював училищний 
комітет як відділ ради університету [2]. Незабаром університет було 
усунуто від управління гімназіями та училищами в своїх округах [9]. 

З-поміж перших 62 студентів, які вступили до університету, було 
28 православних і 30 католиків. [4, с. 141]. Варто розкрити специфіку… 
… інституту інспектора студентів. Спочатку він був один, пізніше 
з’являлися помічники і нарешті їх стало аж 5 (у 1838 р.). Це призвело до 
заворушень серед студентів у 1839 р. (так званої «катастрофи») [4, 
с. 155]. Крім помічників інспектора існували педелі, які виконували 
схожі функції. Рада університету 9 листопада 1835 р. розробила 
інструкцію по нагляду за студентами (моральний, релігійний, 
поліцейський і господарський складники). З ректора зняли обов’язок 
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спостерігати за поведінкою студентів, він міг лише повідомити свої 
зауваження інспектору чи попечителю. В основі морального нагляду 
була релігія. 

16 червня 1835 р. рада університету Св. Володимира затвердила 
проект управління гімназіями та училищами Київського навчального 
округу [4, с. 69]. Також були затверджені правила та інструкції 
приватних навчальних закладів. Положення статуту 1833 р. на відміну 
від статуту 1804 р., зменшували права ради університету: рішенням ради 
не можна було звільнити викладачів, судити їх і самого ректора у якості 
найвищої інстанції. Основною помилкою статуту 1833 р. вважають 
штати (у розумінні оплата праці викладачів). Фінансування ординарних і 
екстраординарних професорів, ад’юнктів призвело до «жалоб, уныния и 
сторонних занятий» [4, с. 74]. 

В. Шульгін, дослідник історії університету, вказує на помилку 
Є. фоy Брадке (попечителя Київського навчального округу) – 
«деятельное вмешательство в дела университета» [4, с. 81]. Проте тут же 
він оправдовує попечителя: небезпечно було залишати університет на 
стару ліцейну раду. Попечитель був гарною людиною, студенти його 
любили. На думку Є. фон Брадке, саме освіта повинна стати 
«примиряющею силою» для студентів різних національностей, які 
навчалися у Київському університеті Св. Володимира. 

Упродовж першого року рада університету повинна була збиратися 
не менше 3 разів на тиждень (розглядала наукові статті, затверджувала 
методики викладання та правила про видачу свідоцтв на право 
приватного навчання і вчительське звання в гімназіях та училищах). Рада 
вирішувала й інші питання, які, на перший погляд, не належали до її 
компетенції (переклад студентами листів з польської на російську мову, 
надпис на золотих воротах тощо). Перших викладачів призначало 
міністерство. 

Сучасні дослідники [10] приходять до висновку, що у 1833–1837 рр. 
спостерігається «відхід від демократичних засад управління навчально-
виховним процесом» (основні рішення з кадрових та адміністративно-
господарських питань приймав попечитель, велику владу мав інспектор). 
Погоджуємося з наведеною думкою, адже статут 1835 р., який було 
прийнято в цей час як загальний статут університетів, був саме 
реакційним, права та повноваження університетів було обмежено, 
наслідком чого стало звуження автономії та зменшення рівня академічних 
свобод. Позитивний вплив на освітню діяльність мали статутні норми [10]. 

Розвиток автономії упродовж вказаного періоду (1833–1837 рр.) 
дослідники вбачають у становленні освітньої політики університету, 
формуванні ієрархії управлінської структури, керівній ролі університету 
в процесі просвітницької діяльності в регіоні [10]. 

У 1837 р., через 3 роки після відкриття університету, С. Уваров, 
після перевірки закладів навчального округу, стверджував про успіхи 
народної освіти. 
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У 1838 р. на Київський університет Св. Володимира було поширено 
дію загального статуту імператорських російських університетів 1835 р. 
Кожен навчальний заклад складався з трьох факультетів (філософського, 
юридичного, медичного), ради та Правління. рада, як і за попереднім 
статутом, складалася з ординарних та екстраординарних професорів під 
керівництвом ректора. Правління університету утворюють декан та 
синдик. Підпорядковувався університет, які раніше, міністру народної 
освіти та попечителю навчального округу. За новим статутом, ординарні 
та екстраординарні професори на чолі з деканом утворюють 
факультетські збори. На них вирішувалися всі питання, які стосувалися 
навчання на факультетах: розподіл навчального навантаження між 
викладачами, розгляд методик викладання, атестація наукових кадрів, 
відбір кандидатів на заміщення вчительських місць у закладах 
навчального округу. Але рада університету прийняла рішення про 
звільнення факультетів від обов’язків випробовувати кандидатів на 
вчительські місця. У цьому вбачаємо прояв автономії університету, адже 
вищий навчальний заклад самостійно прийняв рішення, яке стосувалося 
вчителів для навчальних закладів округу. 

Рада університету мала право: обирати ректора, кореспондентів та 
почесних членів, ад’юнктів та професорів, вирішувати кадрові питання, 
на розгляд шляхів удосконалення викладання наук, на атестацію 
наукових кадрів, на контроль за виконанням професорами посадових 
обов’язків, розв’язання різних училищних питань. Рада була зобов’язана 
наприкінці кожного місяця подавати попечителю витяг з протоколів 
засідань, а в кінці року – детальний звіт – на розгляд міністру. Правління 
займалося господарськими та поліцейськими справами [11]. Проте, за 
рішенням ради, звітування попечителю відбувалося один раз на 2 місяці. 

Ректора обирали на засіданні ради терміном на 4 роки, його 
кандидатуру затверджував імператор. Проректор обирався радою і 
затверджувався міністром. Деканів обирали на факультетських зборах  
з-поміж ординарних професорів; їх затверджував міністр. Професорів, 
ад’юнктів та почесних членів університету призначав міністр народної 
освіти [13–20]. За статутом при університеті утворювалися педагогічний 
та медичний інститути. Педагогічний мав готувати не менше 
20 казеннокоштних студентів. У 1838 р. було прийнято 21 чоловік [21]. 

Проте в цей час серед студентів формувався осередок (який очолив 
студент-поляк Гордон), у членів якого (4 спільників Гордона) знайшли 
рукописи прокламацій, спрямованих проти влади. Попечитель 
переконував імператора, що це лише поодинокий випадок, який не 
порушує загального порядку в університеті [4, с. 167]. «Смута 
Конарского», як назвав заворушення М. Владимирський-Буданов, не 
мала для університету таких наслідків, як це трактувалося у правлячих 
колах. Внаслідок цього 9 січня 1839 р. було видано Указ про припинення 
лекцій в університеті Св. Володимира на 1 рік [22]. 26 січня 1839 р. 
С. Уварову надійшов рескрипт про відновлення прийому студентів і 
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читання лекцій в університеті з 1 січня 1840 р. [23]. 15 липня 1839 р. був 
днем нового відкриття університету (залишилися працювати лише 
половина викладачів, і майже не залишилося студентів) [4, с. 210]. 

3 червня 1839 р. було обрано на 4 роки другого ректора 
університету – К. Неволіна. Проректора в університеті обирала рада. 
28 жовтня 1841 р. прийнято рішення про обрання ректора, проректора і 
деканів на 4 роки [24]. Викладання на факультетах вимагало посиленої 
уваги з боку ректора та ради університету. Під час написання нового 
статуту рада затвердила кафедру історії літератури слов’янських 
діалектів і просила попечителя вирішити це питання і призначити 
очолювати цю кафедру ординарного професора. 

У першому півріччі лекції починалися з 21 серпня, у другому – з 
13 січня [4, с. 242]. Професори викладали щодня від 6 до 12 годин. У 
1841 р. М. Максимович з Іннокентієм планували створити Київське 
товариство історії і древностей слов’яноруських, було написано статут. 
Але з невідомих причин товариство так і не було утворено [4, с. 247]. 
Факультети схвалювали друк магістерських і докторських дисертацій, які 
видавалися за рахунок авторів. Таких робіт було небагато, адже 
складними були іспити на отримання наукових ступенів. 
29 вересня 1841 р. радою університету було підготовлено проект правил 
здобуття наукового ступеня. З 1834 р. по 1842 р. ступінь магсітра 
здобули 4 особи, доктора – 3 (відбувалося багато засідань і упродовж них 
здобувач складав велику кількість іспитів). Упродовж 3 навчальних років 
(1834–1835, 1836–1837, 1838–1839) ніхто не отримав наукові ступені. 

У 1841 р. закінчувався термін дії правил вступу до університету. На 
запит міністра народної освіти С. Уварова рада університету підготувала 
нові правила (право переходу з інших університетів, дискусійне питання 
про вступ без екзаменів). 19 березня 1842 р. міністр народної освіти 
запропонував університету користуватися старими правилами [4, с. 259–
260]. 

Плату за навчання визначав імператор по кожному університету 
окремо. Від плати за навчання звільнялися сини викладачів і чиновників 
університету, а також синів бувших професорів. 

Вступ до університету після кризи 1839 р. ускладнився: студенти 
надавали атестат про закінчення гімназії і складали вступні іспити. 
Нагляд за студентами посилився (відбувався в університеті, в церкві, на 
квартирах). Результатом нагляду були так звані кондуїтні списки 
студентів, де за допомогою оцінок дуже добре, добре і посередньо 
характеризується: поведінка студента у побуті і на лекціях, яким він є у 
господарстві, під час виконання обов’язків, відвідування лекцій та 
церкви, і чи не показує «строптивого характера» [4, с. 283]. За порушення 
були передбачені покарання (за те, що студенти не відвідали лекцію, 
церкву, з запізненням прибули з відпустки, за те, що не повідомив, де 
проживає на квартирі тощо). Найвищим покаранням було виключення з 
університету (це рішення приймав міністр) [4, с. 284]. 
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Таким чином, за нормами статуту 1833 р. рада університету мала 
право: вибирати ректора, деканів, професорів, ад’юнктів, кореспондентів 
та почесних членів; призначати і звільняти вчителів та інших чиновників 
університету та училищ Київського навчального округу. Усі рішення 
затверджував попечитель або міністр народної освіти. Самостійні 
рішення рада приймала щодо покращення викладання наук, розподілу 
навчального навантаження, клопотань факультетів, атестації кадрів 
(порядок якої був чітко регламентований положеннями). Високий рівень 
мав фінансовий складник автономії: правління університету мало право 
заробити кошти, але це потребувало постійної уваги і контролю з боку 
керівника та членів правління. Попечитель, на думку дослідників, дуже 
сильно втручався у справи університету, що знайшло відображення у 
майбутньому в великій кількості публікацій про «університетське 
питання». Факультетські збори схвалювали друк магістерських та 
докторських дисертацій, що було проявом академічних свобод як 
сутнісної характеристики автономії. Подальшого дослідження потребує 
розвиток автономії університету упродовж дії наступних статутів. 
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Мокляк В. М. Особливості розвитку автономії Київського 

університету Св. Володимира упродовж дії перших статутів 
У статті висвітлено, що рада університету мала право: вибирати 

ректора, деканів, професорів, ад’юнктів, кореспондентів та почесних 
членів; призначати і звільняти вчителів та інших чиновників 
університету та училищ Київського навчального округу (за умови 
затвердження рішень попечителем навчального округу або міністром 
народної освіти). Доведено, що самостійні рішення рада приймала щодо 
покращення викладання наук, розподілу навчального навантаження, 
клопотань факультетів, атестації кадрів (порядок якої був чітко 
регламентований відповідними положеннями). Обґрунтовано, що 
високий рівень мав фінансовий складник автономії. Проаналізовано, що 
попечитель дуже сильно втручався у справи університету. Показано 
практичну реалізацію академічних свобод як сутнісної характеристики 
автономії у вигляді схвалення факультетськими зборами друку 
магістерських та докторських дисертацій. 

Ключові слова: автономія, академічні свободи, університет, рада, 
правління. 

 
Мокляк В. Н. Особенности развития автономии Киевского 

университета Св. Владимира в период действия первых уставов 
В статье освещено, что совет университета имел право: выбирать 

ректора, деканов, профессоров, адъюнктов, корреспондентов и почётных 
членов; назначать и освобождать учителей и других чиновников 
университета и училищ Киевского учебного округа (при условии 
утверждения решений попечителем учебного округа или министром 
народного образования). Доказано, что самостоятельные решения совет 
принимал относительно улучшения преподавания наук, распределения 
учебной нагрузки, ходатайств факультетов, аттестации кадров (порядок 
которого был чётко регламентирован соответствующими положениями). 
Обосновано, что высокий уровень имела финансовая составляющая 
автономии. Проанализировано, что попечитель очень сильно вмешивался 
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в дела университета. Показано практическую реализацию академических 
свобод как сущностной характеристики автономии в виде одобрения 
факультетскими сборами печати магистерских и докторских 
диссертаций. 

Ключевые слова: автономия, академические свободы, университет, 
совет, правление. 

 
Mokliak V. The Development Features of the Autonomy of Kyiv 

St. Volodymyr University During the First Statutes Effect 
The article highlights that the university council had the right: to choose 

rector, deans, professors, adjuncts, correspondents and honorary members; 
appoint and dismiss teachers and other officials of the university and schools 
of the Kiev educational district (subject to the approval of the decisions of the 
trustee of the educational district or the Minister of Public Education). It is 
proved that the independent decision was taken by the council in order to 
improve the teaching of sciences, the distribution of educational load, faculty 
petitions, staff attestation (the procedure of which was clearly regulated by the 
relevant provisions). It is substantiated that the high level had a financial 
component of autonomy: the university’s management was entitled to earn 
money, but it required continuous attention and control from the head and 
members of the board. It is analyzed that the trustee intervened in the 
university very much, which was reflected in a large number of publications 
on the "university question" in the future. The practical realization of academic 
freedoms as an essential characteristic of autonomy in the form of approval by 
faculty collections of printing of master’s and doctoral dissertations is shown. 

Key words: autonomy, academic freedoms, university, council, rule. 
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О. І. Онипченко 
 
ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ У ВИРІШЕННІ 
ПИТАННЯ СТАТЕВОРОЛЬВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ  

І ПІДЛІТКІВ (ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) 
 
Аналіз будь-якого історико-педагогічного явища може бути 

здійснений тільки на основі вивчення підходів, що мали місце до 
вирішення певної проблеми, зокрема й проблеми статеворольової 
соціалізації дітей та підлітків через відповідне організоване статеве 
виховання. Протягом сторіч домінуючим в умовах православної Росії був 
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релігійний підхід, що визначає релігійно-моральні основи взаємин чоловіка 
й жінки. Із середини XVIII в. став формуватися медичний підхід до 
проблеми статевого виховання, що базується на питаннях статевої гігієни, 
правильного харчування, вимог здорового способу життя. 
Антропологічний підхід звертав увагу на вирішення питання статевого 
виховання з позиції вітчизняного людинознавства. З розвитком психології 
сформувався психологічний підхід, що вимагав врахування зв’язку 
статевих переживань із іншими переживаннями людей, їх 
взаємозалежності й взаємовпливи, вікових особливостей дитини, і пізніше 
педагогічний, що враховує гігієнічну й морально-виховну складову.  

Серед педагогів, які займалися проблемою статеворольвої 
соціалізації дітей та підлітків означеного періоду слід зазначити: 
С. Міжева «Проблеми статевого виховання у вітчизняній школі і 
педагогіці кінця XIX – качан XX ст.» (2011), О. Бялик «Суспільно-
Історичні передумови статевого виховання учнівської молоді» (2015), 
О. Бялик «Статеве виховання школярів: вітчизняний та зарубіжний 
досвід» (2016), В. Кравець «Сексуальна педагогіка» (2016). 

Мета статті – дати характеристику історичних підходів до 
вирішення проблеми статевого виховання, розглядаючи питання 
розробки основ статевого виховання і його становлення у вітчизняній 
школі на початку ХХ ст.  

Як відомо, протягом сторіч домінуючим в умовах православної 
Росії був конфесіональний підхід, що визначає релігійно-моральні основи 
взаємин чоловіка й жінки. Християнство поступове прийшло до розгляду 
статевих відносин у першу чергу як необхідності, пов’язаної з 
дітонародженням і продовженням роду.  

Представники християнсько-православного напрямку 
(І. Сікорський, І. Скворцов, Є. Накашидзе, Є. Лозинський тощо) вважали, 
що оскільки в природі й у людському світі панує Божественний творчий 
початок, то правильне статеве виховання можливе лише на основі 
християнсько-православної свідомості.  

Надаючи поради стосовно того, як дитина могла б відгородити собі 
від численних небезпек на шляху передчасного пробудження статевого 
життя, вони звертають увагу на внутрішню та зовнішню дисципліну. 
Головним акцентом внутрішньої дисципліни прибічники релігійного 
підходу ставлять звернення до Христа, а зовнішня дисципліна полягає в 
дотриманні наступних порад як-то: надзвичайна обережність у виборі 
книг, які направляють уяву убік чуттєвості; збудження розумового 
інтересу через знайомство з науками взагалі та особливої пристрасті до 
однієї з їх. А також кілька основних порад стосовно статевої гігієні: 
достатньо свіжого повітря як удень, так і вночі, купання, всебічні фізичні 
вправи, простий і діяльний спосіб життя, осмислена й доцільна робота, 
помірність і регулярність у їжі, відсутність усього збудливого – навіть 
кави і чаю тощо [7, с. 39]. 
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Відстоюючи ідею дошлюбної цнотливості, вони виходили з того, 
що ранній початок статевого життя програмує цілий ряд негативних 
наслідків. «Рано пробуджена й взлелеяна чуттєвість», – стверджував 
відомий учений і суспільний діяч І. Сікорський, – є небезпечною й 
фатальною для здоров’я організму, що не сформувався, та веде до 
раннього вгасання статевої функції, що відбивається негативно на 
подружніх відносинах [9, с. 74]. 

Медичний підхід до проблеми статевого виховання почав 
формуватися із середини ХVШ ст., коли лікарі звернули увагу на 
негативний вплив статевих збочень на здоров’я дитини. Аналізуючи 
проблему з погляду фізичного здоров’я, здатності до дітородіння, 
боротьби з венеричними захворюваннями, медики, у якості основного 
способу запобігання негативних наслідків прояву ранньої сексуальності, 
розглядали статеву помірність до повного статевого розвитку. У той же 
час із медичної точки зору відсутність елементарної статевої просвіти в 
країні, вело й до розвитку статевих збочень у дітей. 

Педагоги й медики звертали серйозну увагу батьків на питання 
особистої гігієни, харчування, правильного фізичного розвитку, про що 
свідчать роботи М. Андриєвської «Виховання дівчинки в перехідному 
віці» (1909), М. Волкової «До питання про фізичне виховання хлопчиків» 
(1903), Є. Михайлової «Про значення фізичних вправ для жіночих 
навчальних закладів» (1890) тощо.  

Педагоги й лікарі відзначали, що вся система шкільного виховання 
спрямована на розумовий розвиток дитини, і така однобічна 
спрямованість позначається як на розумовому стомленні учнів, так і на 
їхньому фізичному розвитку. Тому з 90-х років ХІХ ст. в шкільну 
програму активно вводиться гімнастика, що включає ті вправи, які 
відповідали «принципам статевої гігієни й відволікали дітей від 
нездорових мріянь» [4]. 

З розвитком психології сформувався психологічний підхід, що 
вимагав врахування зв’язку статевих переживань із іншими 
переживаннями людей, їх взаємозалежності й взаємовпливі, періодизації 
статевого виховання з урахуванням вікових особливостей дитини. 

Багато рекомендацій вітчизняних педагогів базувалися на 
досягненнях психологічної науки й виходили з того, що статеві 
переживання людини зовсім не є чисто фізіологічними явищами, що 
становлять сферу інтересу тільки лікарів; вони тісно переплетені з усіма 
іншими щиросердечними переживаннями, і їх потрібно розглядати й із 
психологічної точки зору. Тому для правильного розв’язку питання про 
статеве виховання необхідне розуміння складної природи статевого 
почуття взагалі й, зокрема, з’ясування законів статевого розвитку 
дитини. У цім питанні вони опиралися на роботи Х. Элліса, С. Холу, 
Л. Левенфельда й З. Фройда про те, що дитинство не можна вважати 
періодом повної байдужності в половому відношенні й що сексуальні 
прояви в дитини в різному ступені виявляються до періоду полового 
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дозрівання. (Ці роботи були переведені на російську мову й активно 
використовувалися у вітчизняній практиці статевого виховання) [6]. 

Як зазначає дослідник В. Кравець, представники психоаналітичного 
(фройдистського) напряму пропонували створення сприятливих умов, 
при яких статеве почуття дитини не придушувалось, а сублімувалось би 
завдяки цим умовам. У праці «Статеве виховання з точки зору інтересів 
культури» (1928) завдання сексуальної педагогіки М. Рубінштейн вбачав 
у збереженні статевої енергії організму та в попередженні її 
передчасного прояву. 

Представники антропологічного підходу (В. Бєхтєрев, 
О. Бернштейн, О. Віреніус, Є. Дрентельн, М. Манасеіна, І. Мечніков) 
підходили до вирішення питання з позиції вітчизняного людинознавства. 
Основну причину відхилень у статевій поведінці вони бачили в 
невідповідності природи людини і культурних установок у суспільстві. А 
саме – у невідповідності між періодом статевого дозрівання (12-15 років) 
та віком вступу до шлюбу, відсунутим на ціле десятиліття. Це положення 
досить переконливе обґрунтував І. Мечніков, підкреслюючи, що 
«людський організм дарма проголошують досконалим; не все, що йому 
властиво, є нормальним і природнім» [5, с. 218]. Навпаки, організм 
людини, є вмістилищем всяких недосконалостей, «дисгармоній», зокрема 
дисгармонії в області статевого інстинкту. Основним шляхом 
раціонального статевого виховання вони вважали розумну організацію 
соціального середовища, формування в школярів різної статі моральних 
якостей, необхідних для повноцінного міжстатевого спілкування.  

Таким чином, усі зазначені вище підходи до статевого виховання, 
що сформувалися на початку ХХ сторіччя, стали основою для 
формування педагогічного підходу. Представники цього підходу 
розробили гігієну цнотливості, яка включає фізико-гігієнічну й 
морально-виховну складові, та у своїй реалізації передбачає тісну 
взаємодію родини й школи. 

На думку педагогів досліджуваного періоду, одним з 
найважливіших елементів статеворольової соціалізації дітей та підлітків 
мала стати статева просвіта, яка б пояснювала дитині в доступній формі 
проблеми походження життя, починаючи з пізнання організму людини та 
висуваючи на перший план вивчення природничих наук. Етичні питання 
повинні були висвітлюватися перед школярами в ході викладання 
гуманітарних дисциплін. 

В узагальненому вигляді вимоги до статевого виховання дітей, а 
також пропозиції щодо спільної роботі родини й школи в цьому питанні, 
вироблені вітчизняною педагогікою на початку ХХ ст., були 
сформульовані в роботах В. Гориневського, Б. Лібермана, Є. Лозинського, 
М. Пескова, В. Половцева, М. Румянцева, С. Острогорского: 1) батькам 
необхідно звернути увагу на статеве життя дітей; 2) школа повинна 
активно допомагати батькам у статевому вихованні дітей; 3) основним 
завданням дорослих є протидія передчасного статевого життя дитини; 
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4) бесіди на тему статевого життя повинні починатися краще раніше, чим 
пізніше; 5) бесіди ці найкраще починати матері, її може замінити вчитель, 
але лише в тому випадку, якщо він користується в дітей такою ж любов’ю, 
як і батьки; 6) зміст бесід повинний відповідати рівню розвитку дитини, не 
сприяти пробудженню нездорового інтересу до проблеми, 
8) найважливішим елементом статевого виховання повинна стати статева 
просвіта; 9) гімнастика й заняття спортом є невід’ємною частиною 
статевого виховання [6]. 

Таким чином, на початку ХХ століття у вітчизняному педагогічному 
дискурсі сформувалося кілька підходів до статевого виховання дітей: 
а) релігійно-аскетичний, що розглядав інтимні відносини тільки з погляду 
продовження людського роду; б) медичний, що акцентує увагу на 
фізичному здоров’ї дитини: особистій гігієні, правильному харчуванні, 
боротьбі з венеричними захворюваннями, статевій помірності до повного 
статевого розвитку, заняття спортом; в) психологічний, що зосередився на 
питаннях вивчення індивідуалізації й диференціації статевого розвитку як 
основи ефективного статевого виховання; г) антропологічний, 
враховуючий у вирішенні питання статевого виховання позиції 
вітчизняного людинознавства; д) педагогічний, представники якого 
розробили «гігієну цнотливості», що включає фізико-гігієнічну й 
морально-виховну складові, та передбачає спільний розв’язок школою й 
батьками завдань статевого виховання.  
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Онипченко О. І. Формування наукових підходів у вирішенні 
питання статеворольвої соціалізації дітей і підлітків (початок 
ХХ століття) 

Автор статті показав, що на початку ХХ століття у вітчизняному 
педагогічному дискурсі сформувалося кілька підходів до статевого 
виховання дітей: а) релігійно-аскетичний, що розглядає інтимні 
відносини тільки з погляду продовження людського роду; б) медичний, 
що акцентує увагу на фізичному здоров’ї дитини: особистій гігієні, 
правильному харчуванні, статевій помірності до повного статевого 
розвитку, заняття спортом; в) психологічний, що зосередився на 
питаннях вивчення індивідуалізації й диференціації статевого розвитку 
як основи ефективного статевого виховання; г) антропологічний, 
враховуючий у вирішенні питання статевого виховання позиції 
вітчизняного людинознавства; д) педагогічний (представники якого 
розробили «гігієну цнотливості», що включає фізико-гігієнічну й 
морально-виховну складові.  

Ключові слова: статеве виховання, релігійний підхід, медичний 
підхід, психологічний підхід, педагогічний підхід. 

 
Онипченко О. И. Формирование научных подходов к решению 

проблемы полоролевой социализации детей и подростков (начало 
ХХ века) 

Автор статьи указывает, что в начале ХХ столетия в отечественном 
педагогическом дискурсе сформировалось несколько подходов к 
половому воспитанию детей: а) религиозно-аскетический, 
рассматривавший интимные отношения только с точки зрения 
продолжения человеческого рода; б) медицинский, акцентирующий 
внимание на физическом здоровье ребенка: личной гигиене, правильном 
питании, половом воздержании до полного полового развития, занятий 
спортом; в) психологический, сосредоточившийся на вопросах изучения 
индивидуализации и дифференциации полового развития как основы 
эффективного полового воспитания; г) антропологический, стоящий в 
решении вопросов полового просвещения на позициях отечественного 
человекознания; д) педагогический, представители которого разработали 
«гигиену целомудрия», включающую физико-гигиеническую и 
нравственно-воспитательную составляющие и предусматривающую 
совместное решение школой и родителями задач полового воспитания.  

Ключевые слова: половое воспитание, религиозно-аскетический 
подход, медицинский подход, психологический подход, 
антропологический подход, педагогический подход. 
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Onypchenko O. Formation of Scientific Approaches to Solving the 
Issue of Gender-Based Socialization of Children and Adolescents (Early 
20th Century) 

An analysis of any historical and pedagogical phenomenon can be 
carried out only on the basis of studying the approaches that have been taken 
to solve the problem. The problem of sexual education is not an exception. 

The author of the article underlines that at the beginning of the 20th 
century several approaches to the sexual education of children were formed in 
the national pedagogical discourse: a) religious-ascetic, who considered 
intimate relations only from the point of view of the continuation of the human 
race; b) medical, emphasizing the physical health of the child: personal 
hygiene, proper nutrition, sexual abstinence until full sexual development, 
sport; c) psychological, focused on the study of individualization and 
differentiation of sexual development as the basis for effective sexual 
education; d) anthropological, which is in the decision of questions of sexual 
education on the positions of the domestic humanities; e) pedagogical, whose 
representatives have developed a "hygiene of chastity", which includes 
physico-hygienic and moral-educational components and provides for a joint 
solving tasks of sexual education by the school and parents. 

The study of the experience of sexual education shows that the process 
of its formation and development was of a concrete historical nature, directly 
depended on the development of society, its perceptions of the norms of sexual 
behavior, confessional features, the totality of cultural, socio-political, 
economic and other realities, level of developed research representations. 

Key words: sexual-rolled socialization, sexual education, religious-
ascetic approach, medical approach, psychological approach, anthropological 
approach, pedagogical approach. 
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ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 
Оновлення педагогічної термінології в галузі фізичного виховання, 

її збагачення, систематизація й упорядкування неможливі без ретельного 
вивчення історико-педагогічного досвіду термінотворення. Найбільш 
суттєві термінологічні зміни у вітчизняній теорії фізичного виховання 
спостерігались у 20-х роках ХХ століття, коли обґрунтовувались нові 
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парадигмальні ідеї, посилювався інтерес до проблеми фізичного 
розвитку людини з боку представників різних наукових дисциплін. 
Значний внесок у становлення понятійно-термінологічної системи теорії 
фізичного виховання цього періоду зробили відомі вчені, громадські 
діячі, серед яких значною є постать першого спортивного журналіста 
Російської імперії, історика, теоретика, бібліографа спорту Георгія 
Олександровича Дюперрона (1877-1934). 

Теоретичні погляди та практична діяльність Г. Дюперрона знайшли 
певне відображення в навчальній та науковій літературі з теорії 
фізичного виховання. Загальна характеристика його ідей дається в 
узагальнюючих працях з історії фізичного виховання, виконаних 
ученими із Санкт-Петербурга, оскільки саме в цьому місті жив і 
працював відомий учений. У посібнику Б. Усольцева показано внесок 
Г. Дюперрона в становлення та розвиток спортивної бібліографії, історії 
та теорії фізичної культури [12]. Г. Деметер у своїй роботі «Нариси з 
історії вітчизняної фізичної культури й олімпійського руху» розглянув 
діяльність Г. Дюперрона як спортивного журналіста, його громадську 
роботу, спрямовану на розвиток спорту [4]. 

У наукових публікаціях певною мірою було проаналізовано й 
наукові здобутки відомого вченого. Зокрема Ю. Курамшин показав його 
внесок в розробку теорії фізичної культури, підкресливши, що 
Г. Дюперрон намагався механічно з’єднати різноманітні відомості про 
фізичну культуру в межах однієї комплексної дисципліни, яка 
розкривала фізіологічні, анатомічні, педагогічні та інші її аспекти. Автор 
звернув увагу на те, що Г. Дюперрон дав розгорнуте визначення поняттю 
«фізична культура», торкався проблеми систематики фізичних вправ [8, 
с. 24]. Проте, як зазначив Л. Матвеєв, незрілість методології не дозволила 
Г. Дюперрону створити повноцінну інтегральну теорію фізичної 
культури [9, с. 58]. 

Д. Єфімов, який досліджував історію фізичної культури і спорту в 
державних установах Росії в 1861-1917 рр., відмітив, що в роботах 
Г. Дюперрона було розглянуто розвиток гімнастичних систем в Росії: 
шведської, німецької, сокольської, зверталась увага на швидке становлення 
сокольської гімнастики, обумовлене її видовищністю, показано важливу 
роль у цій справі начальника Головної гімнастично-фехтувальної школи 
А. Мордовина і Головного спостерігаючого за фізичним розвитком 
народонаселення Російської імперії В. Воєйкова [7, с. 3]. 

Проведений аналіз літератури свідчить, що дослідники, 
розглядаючи теоретичну і практичну діяльність Г. Дюперрона у галузі 
фізичної культури та спорту, спеціально не розглядали його внесок у 
формування понятійно-термінологічної системи. 

Мета статті – розглянути особливості трактування Г. Дюперроном 
основних понять теорії фізичного виховання 20-х років ХХ століття. 

Г. Дюперрон закінчив юридичний факультет Петербурзького 
університету. В студентські роки він активно займався спортом і 
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розпочав кар’єру спортивного журналіста, ставши в 1901 році головним 
редактором журналу «Спорт». Багато років Г. Дюперрон працював у 
Публічній бібліотеці і склав найбільший до революції бібліографічний 
покажчик з фізкультури і спорту, який було видано в 1915 році [5]. 

У післяреволюційні роки Г. Дюперрон продовжив громадську і 
наукову діяльність в галузі фізичної культури та спорту. В 1924 році була 
опублікована його робота «Короткий курс історії фізичних вправ», а в 
1925 – тритомна праця «Теорія фізичної культури», яка перевидавалась у 
1927 і 1930 роках. З 1930 року Г. Дюперрон працював у Державному 
інституті фізичної освіти ім. П. Ф. Лесгафта [13]. Його роботи були 
відомі в Україні й, безумовно, вплинули на становлення й розвиток 
вітчизняної теорії фізичного виховання 20-х років ХХ століття. 

Слід підкреслити, що в 20-х роках в Україні сформувалась 
оригінальна освітня система, яка відрізнялась від системи освіти 
Радянської Росії. Вона була представлена в так званій «Схемі народної 
освіти в УССР», прийнятій у березні 1920 року, і передбачала створення 
навчальних закладів двох типів: установ соціального виховання дітей до 
15 років та професійно-технічних шкіл з дво-трирічним терміном 
навчання. Специфіка освітньої системи зумовлювалась необхідністю 
відбудови народного господарства та організації соціального захисту 
дітей і турботи про них через велику кількість сиріт і напівсиріт, які 
з’явилися у результаті революції та війни [2, с. 66].  

Курс державної освітньої політики на охорону й соціальний захист 
дитинства був підтверджений прийняттям в липні 1920 року Наркомосом 
України «Декларації про соціальне виховання дітей». У цьому документі 
підкреслювалось, що система освіти повинна спасти дитяче населення 
від голоду, хвороб, дати йому притулок і належне соціальне виховання 
[3, с. 9–11]. 

Соціальна направленість державної освітньої політики 20-х років 
відбивалась і на теорії та практиці фізкультурно-спортивної роботи, яка в 
цей час набуває розмаху. З 1921 р. в Україні починають проводитись 
спортивні олімпіади, згодом названі спартакіадами. Якщо в змаганнях 
Всеукраїнської спартакіади 1923 р. брало участь 300 спортсменів, то уже 
у 1927 р. – понад 20 тисяч. Для активізації наукових досліджень в галузі 
фізичної культури та спорту в 1931 р. було створено Український 
науково-дослідний інститут фізичної культури [10, с. 21–22]. 

Важливо враховувати й те, що в 20-х роках вітчизняна педагогіка 
була тісно пов’язана із суміжними науковими дисциплінами 
природничого напряму й особливо з педологією та рефлексологією. На 
думку Л. Ваховського, в цей час у вітчизняній педагогічній науці 
реалізовувався методологічний проект «рефлексологічна педагогіка», 
прибічники якого виходили з того, що «вся поведінка людини, 
починаючи з елементарних органічних реакцій і закінчуючи 
найскладнішими актами творчості, зводиться до рефлексів. Вони 
закликали на основі умовних і безумовних рефлексів раціонально 
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організовувати все життя дитини, її виховання. Рефлексологія також 
розглядалась як необхідне джерело знань при вивченні та вихованні 
дитини й тому поширювала свій вплив на педагогіку» [1, с. 243]. 

Ми погоджуємось з думкою М. Саїнчука про те, що в 
післяреволюційний період підґрунтям для легітимізації самого феномену 
«фізична культура» стала практична необхідність вирішення двох 
проблем, пов’язаних із збереженням людських ресурсів: зупинити 
смертність від епідемій, яка багато в чому зумовлювалась відсутністю 
елементарних гігієнічних навичок; забезпечити фізичну (психофізичну) 
підготовку солдатів для армії. Це позначилось і на створенні тогочасної 
теорії фізичної культури, одним з авторів якої був Г. Дюперрон. 
М. Саїнчук наголошує, що в середині 20-х років завдання фізичної 
культури Г. Дюперрону в його «теорії фізичної культури» бачаться 
такими, що спрямовані суто на здоров’яформування та 
здоров’язбереження [11, с. 80–81].  

Проблеми формування понятійно-темінологічної системи 
фізичного виховання Г. Дюперрон розглядає в роботі «Теорія фізичної 
культури», перший том якої повністю присвячений розкриттю основних 
понять. Першочергову увагу видатний учений і діяч спорту приділяв 
усебічній характеристиці ключової категорії «фізична культура», 
спираючись при цьому на зміст терміну «культура». Слово «культура», 
на його думку, має щонайменше три значення:  

1) ступінь розумового, технічного й морального розвитку групи 
людей; 

2) сукупність усіх благ, створених людиною для використання в 
житті; 

3) необхідність щось поліпшити.  
Коли життєві блага обмежуються областю людського тіла, то мова 

йде про «фізичну культуру», яку Г. Дюперрон визначає як сукупність 
усіх фізичних і психічних сил у нормально й сильно розвинутому 
організмі людини й удосконалення цих сил [6, с. 10–11]. 

Учений звертає увагу на те, що спираючись на таке визначення 
«фізичної культури», її можна розуміти більш широко й більш вузько. 
Широке розуміння фізичній культурі надають теоретики, які включають 
до неї не лише вправи, що здійснюються на спортивному майданчику, а 
всі області життя, які відображаються на стані нашого тіла (сон, їжа, 
одежа, способи роботи тощо). Практик дивиться на фізичну культуру 
вузько й зводить її до спеціальних фізичних вправ [6, с. 11]. 

Г. Дюперрон також визначає завдання фізичної культури, а саме: 
а) підтримка здоров’я і вдосконалення нормально розвинутого 

організму; 
б) укріплення й запобігання слабкого організму; 
в) лікування хворого організму [6, с. 13]. 
У роботі «Теорія фізичної культури» розкриваються ще три базові 

категорії (як основні елементи, до яких можна звести фізичну культуру): 
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«фізичне виховання», «фізична освіта», «фізичний розвиток». Ці терміни 
до останнього часу, пише Г. Дюперрон, розглядались як тотожні, проте 
«деталізація науки про фізичну культуру» дала можливість їх розрізняти. 
На думку Г. Дюперрона, «фізичне виховання» є уміння отримання сили, 
швидкості, витривалості та інших тілесних якостей, «фізична освіта» є 
мистецтвом правильно й усвідомлено використовувати людиною 
отримане фізичне виховання, самостійно приймати заходи щодо 
збереження здоров’я і отримання тілесних якостей, а також мистецтво 
доцільно витрачати ці якості, «фізичний розвиток» – це результат 
фізичного виховання й фізичної освіти, комплекс наших досягнень в 
області фізичної культури [6, с. 15]. При цьому автор підкреслює, що 
існують також інші визначення цих категорій. Зокрема деякі вчені 
стверджують, що фізичне виховання вдосконалює те, що передається 
людині у спадок, а фізична освіта дає людині нові фізичні навички, які 
притаманні не кожній людині. 

Значну увагу Г. Дюперрон приділяє поняттям, що стосуються 
засобів фізичного виховання. У зв’язку з цим він дає тлумачення 
термінам «вправа» і «фізична вправа». Під вправою учений розуміє ряд 
повторних дій, які удосконалюють діяльність організму і підтримують 
цю діяльність на досягнутому рівні досконалості. У певному сенсі всі 
життєві дії, які ми здійснюємо кожного дня є вправою. Однак теорія 
фізичного виховання звертає увагу лише на активні нервово-м’язові дії, 
що ми здійснюємо із певною метою – «фізичні вправи», під якими 
розуміють ряд активних повторних нервово-м’язових рухів, що 
забезпечують усебічне вдосконалення організму.  

Важливим є зауваження Г. Дюперрона про те, що з точки зору 
фізичної культури вправа може бути «повноцінною», «малоцінною», 
«нецінною» і, навіть, «шкідливою». Повноцінні вправи (ходьба, біг, 
гімнастичні вправи, ігри) повинні вдосконалювати увесь організм і в той 
же час не повинні викликати погіршення ні одного органу. Малоцінними 
є вправи, які впливають лише на окремі групи м’язів, нецінними – ті з 
них, які є «однобокою роботою», самостійно виробленою однією 
частиною тіла (наприклад, підтягування однією правою рукою). 
Зустрічаються й шкідливі вправи, зокрема ті, що не відповідають статі, 
віку [6, с. 16–18]. 

У роботі обґрунтовується термінологія стосовно класифікації 
фізичних вправ за різними ознаками. Перш за все, визначається зміст 
термінів «активні вправи» і «пасивні вправи». Активними називають 
вправи, для виконання яких людина свідомо скорочує м’язи (вправи в 
різних гімнастичних системах), пасивними – коли м’язи скорочує друга 
людина або спеціальна машина (вправи в лікувальній гімнастиці). Для 
позначення просторових характеристик фізичних вправ Г. Дюперрон 
використовує терміни «проксимальна вправа», коли попередньо були 
наближені точки прикріплення м’язів (випрямлення зігнутої в лікті 
руки), та «дистальна вправа» коли попередньо точки прикріплення м’язів 
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знаходяться на відстані (згинання у лікті випрямленої руки). При цьому 
автор робить акцент на характері скорочення м’язів, використовуючи 
терміни «концентричні скорочення», які призводять до наближення 
точок прикріплення м’язів (підтягування) та «ексцентричні скорочення» 
(повільний перехід від висіння на зігнутих руках до висіння на 
випрямлених руках) [6, с. 18–19]. 

Автор неодноразово висловлював думку про те, що теорія фізичної 
культури тісно пов’язана з іншими науковими галузями (анатомією, 
фізіологією, психологією) і для позначення процесів організму, які 
лежать в основі кожної фізичної вправи використовує терміни «фізичні 
процеси», «психо-фізичні процеси», «психічні процеси». Фізичні 
процеси лежать в основі вправ, у виконанні яких свідомість приймає 
незначну участь, психо-фізичні процеси мають відношення до вправ, в 
яких яскраво вираженою є участь свідомості, психічні процеси 
відбуваються виключно в сфері центральної нервової системи, проте 
спроможні визивати певні фізичні дії. 

Характеризуючи фізичні вправи, Г. Дюперрон використовує групу 
термінів, що позначають ступінь участі свідомості людини у фізичних 
рухах: «рефлекторні рухи», «автоматичні або напівавтоматичні рухи», 
«вольові рухи». Рефлекторними називають рухи, які здійснюються без 
участі свідомості (дихання, кровообіг), автоматичними – рухи, до яких 
ми настільки звикли, що витрачаємо для них мінімальну кількість 
нервової енергії і уваги (ходьба, їзда на велосипеді) напівавтоматичними 
– рухи, в яких свідомість приймає досить значну участь. Рухи, які 
виконуються людиною свідомо і потребують витрати значної кількості 
нервової енергії називають вольовими [6, с. 20–21]. 

Таким чином, видатний учений і діяч спорту Г. Дюперрон зробив 
значний внесок у розробку понятійно-термінологічної системи теорії 
фізичного виховання 20-х років ХХ століття. Він виокремив базові 
категорії цієї галузі (фізична культура, фізична освіта, фізичний 
розвиток) та дав їм розгорнуту характеристику, а також розглянув групу 
понять та термінів, що стосуються засобів фізичного виховання (вправа, 
фізична впрва та ін.). Особливість трактування понять та термінів 
фізичного виховання виявились у міждисциплінарному підході до їх 
аналізу та визнанні пріоритетності завдань підтримки здоров’я та 
вдосконалення організму людини. 

Предметом подальшого наукового вивчення можуть стати погляди 
інших учених 20-х років ХХ століття щодо змісту та співвідношення 
основних понять і термінів теорії фізичного виховання, особливості 
термінотворення в галузі фізичного виховання та спорту в різні історичні 
періоди. 
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Онищенко С. С. Г. Дюперрон про основні категорії теорії 

фізичного виховання 
У статті розглянуто особливості трактування відомим ученим та 

спортивним діячем Г. Дюперроном (1877-1934) основних понять та 
термінів теорії фізичного виховання 20-х років ХХ століття.  

Показано, що основну увагу в першому томі його роботи «Теорія 
фізичної культури» приділено визначенню сутності базових категорій: 
«фізична культура», «фізична освіта», «фізичний розвиток». Автор 
обґрунтовує змістовні характеристики означених категорій та 
співвідношення між ними. Окремою групою розглянуто поняття та 
терміни, що стосуються засобів фізичного виховання, а саме: «вправа», 
«фізична вправа», «активна вправа», «пасивна вправа», «проксимальна 
вправа», «дистальна вправа» та інші. 
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Доведено, що особливість трактування Г. Дюперроном понять та 
термінів фізичного виховання полягала у використанні 
міждисциплінарного підходу до їх аналізу та визнанні пріоритетності 
завдань підтримки здоров’я та вдосконалення організму людини. 

Ключові слова: Г. Дюперрон, теорія фізичного виховання, фізична 
культура, фізична освіта, фізичний розвиток, вправа, фізична вправа. 

 
Онищенко С. С. Г. Дюперрон об основных категориях теории 

физического воспитания 
В статье рассмотрены особенности трактовки известным ученым и 

спортивным деятелем Г. Дюперроном (1877-1934) основных понятий и 
терминов теории физического воспитания 20-х годов ХХ столетия. 

Показано, что основное внимание в первом томе его работы 
«Теория физической культуры» уделено определению сущности базовых 
категорий: «физическая культура», «физическое образование», 
«физическое развитие». Автор обосновывает содержательные 
характеристики указанных категорий и соотношение между ними. 
Отдельной группой рассмотрены понятия и термины, касающиеся 
средств физического воспитания, а именно: «упражнение», «физическое 
упражнение», «активное упражнение», «пассивное упражнение», 
«проксимальное упражнение», «дистальное упражнение» и другие. 

Доказано, что особенность трактовки Г. Дюперроном понятий и 
терминов физического воспитания заключалась в использовании 
междисциплинарного подхода к их анализу и признании приоритетности 
задач поддержания здоровья и совершенствования организма человека. 

Ключевые слова: Г. Дюперрон, теория физического воспитания, 
физическая культура, физическое образование, физическое развитие, 
упражнение, физическое упражнение. 

 
Onishenko S. G. Duperron on the Main Categories of the Theory of 

Physical Education 
The article deals with the peculiarities of the interpretation of the basic 

concepts and terms of the theory of physical education of the 1920s by the 
famous scientist and sportsman G. Duperron (1877-1934). 

It is shown that the main attention in the first volume of his work "The 
Theory of Physical Culture" is given to the definition of the essence of the 
basic categories: "physical culture", "physical education" and "physical 
development". The author justifies the content characteristics of these 
categories and the relationship between them. As a separate group examined 
the concepts and terms relating to physical education, namely: "exercise", 
"physical exercise", "active exercise", "passive exercise," "proximal exercise," 
"distal exercise" and others. 

It is proved that the special feature of H. Duperon's interpretation of the 
concepts and terms of physical education was the use of an interdisciplinary 
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approach to their analysis and recognition of the priority of problems of 
maintaining health and improving the human body. 

Key words: G. Duperron, theory of physical education, physical culture, 
physical education, physical development, exercise, physical exercise. 
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М. В. Роганова  
 

ВИХОВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ МИСТЕЦТВ 

 
Проблема духовного розвитку особистості, забезпечення її 

ціннісного ставлення до навколишнього середовища: природи, людей, 
родини в умовах відродження України набуває особливого значення. На 
державному рівні це знайшло відображення в основних документах з 
дошкільного виховання та освіти: Концепції дошкільного виховання в 
Україні, Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, Національній 
програмі «Діти України». В них наголошується на необхідності створити 
дійові гуманістичні норми взаємодії дитини і природи, розробити такі 
виховні технології, які б враховували і психічні особливості, і комплекс 
індивідуальних якостей, і систему інтересів, потреб, ідеалів, творчих 
можливостей особистості, і тим самим забезпечили цілісний духовно-
фізичний вплив на неї [2]. 

Найбільш відповідальним періодом дитинства, у якому 
закладаються підвалини духовності, є старший дошкільний вік 
(Л. Артемова, І. Бех, А. Богуш, Н. Ветлугіна, Л. Виготський, 
О. Запорожець, В. Мухіна, С. Русова, та ін.). Саме в цьому віці 
інтенсивно розвивається пізнавальна, почуттєво-емоційна, творча сфера 
особистості, образне мислення, формуються такі особистісні якості як: 
доброта, щирість, сердечність, чесність, милосердя, відвертість, 
відкритість, радісне сприймання життя тощо. Цей важливий аспект 
зафіксовано в Концепції дошкільного виховання в Україні, в якій 
сформульована мета дошкільного виховання – «формування основ 
духовної особистості» та провідні завдання – «пробудити у дитини 
духовне начало, розвинути його як домінуюче в структурі особистості», 
прищепити «загальнолюдські морально-етичні цінності, зокрема такі 
якості, як доброта, чуйність, милосердя, людяність, справедливість, 
правдивість, сумлінність, чесність, гідність, громадянськість, повага й 
гуманне ставлення до людей різних національностей». У зв’язку з цим 
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постає завдання пошуку найбільш ефективних засобів реалізації мети та 
завдань формування основ духовної особистості старших дошкільників. 
Актуальність теми дослідження визначається також положеннями 
Державної національної програми «Освіта (Україна XXI століття)», 
Базовим компонентом дошкільної освіти.  

Одним з дієвим засобом виховання духовної культури дітей 
дошкільного віку є різні види мистецтва, які постають у їх взаємодії. 

Синтез видів мистецтв передбачає їх творчу єдність, за якої кожне 
мистецтво, взаємодіючи з іншим, взаємозбагачується і посилює художню 
цілісність (В. Ванслов, І. Зись, Л. Коган, М. Медушевський, Г. Падалка, 
О. Рудницька). Високохудожня поезія Т. Шевченка, Л. Українки, 
О. Олеся, Д. Загули, П. Тичини та усна народна творчість – невичерпне 
джерело краси та духовності. Народна педагогіка поєднує принцип 
корисності та краси. Саме з глибин народної філософської думки 
постають ідеї гуманного ставлення до природи, її багатства, збереження 
її первісності та цінності. Ці джерела духовності теж мають 
взаємодоповнюватись, поєднані в художньо- естетичному комплексі.  

Метою статті є визначення місця естетичного ставлення дітей 
дошкільного віку до природи в структурі духовності особистості, а також 
ролі виховного процесу у формуванні моральних та естетичних 
цінностей старших дошкільників.  

Формування духовного світу всебічно, гармонійно розвинутої 
особистості можливе через виховання у неї ціннісного ставлення до 
соціального та природного середовища – духовних феноменів суспільства.  

Для характеристики певного рівня духовного розвитку в 
особистості в науковій літературі введено поняття «духовна культура», 
сутність якої може бути розкрита тільки в контексті загальної теорії 
культури, а також усіх її складових. Вона, включаючи в себе сукупність 
культурних цінностей та процес їх формування, виконує свою основну 
функцію шляхом збагачення індивіда необхідними знаннями про 
природу, суспільство, виробляє правильне уявлення про потреби 
соціального життя, формує у людини готовність діяти у відповідності з 
цими потребами (М. Каган, О. Лосєв, Т. Холостова, С. Рубінштейн). 

Духовна культура складається з чуттєвих та інтелектуальних 
здібностей людини і містить у собі інформаційний (моральні та естетичні 
знання), почуттєво-емоційний (емоційно-ціннісне ставлення до мистецтва, 
людей, природи) та діяльнісний (художньо-творча діяльність) компоненти, 
які сприяють успішному здійсненню еколого-естетичної діяльності: 
сприйняття, спілкування, захист та творення естетичного у світі. 

Духовна культура репрезентує себе через поняття «ціннісне 
ставлення», теоретичний фундамент якого складають, з одного боку, 
теорія цінностей, яка розроблена у філософській літературі 
Л. Архангельским, В. Василенко, Л. Столовичем, В. Тугаріновим, а з 
іншого, загальна теорія відношень, яку розробили Б. Ананьєв, О. Бодалев, 
О. Лазурський, В. М’ясищев. Поняття цінності вчені визначають як 
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сутність тих явищ (або їх сторін, властивостей) природи і суспільства, 
корисних і потрібних людям (В. Василенко, М. Каган), як інтереси з 
деяким духовним змістом, об’єктом яких є прагнення людини до зразків 
Прекрасного, Істинного, Доброго, Благородного (О. Здравомислов).  

Поняття «відношення», «ставлення», розроблене О. Лазурським, 
пізніше В. Мясищевим, грунтується на усвідомленні та узагальненні 
взаємодії людини з навколишнім середовищем. Ставлення пов’язують 
людину не стільки із зовнішніми сторонами речей, скільки з їх сутністю, 
з їх змістом (В. М’ясищев). Принцип єдності свідомості й діяльності, 
який обгрунтували провідні психологи С. Рубінштейн, Л. Виготський, 
О. Леонтьєв, доводить, що виявлення відношень неможливе поза 
діяльністю людини, яка детермінує їх появу, розвиток.  

Водночас вся діяльність людини визначається відносинами, що 
з’являються в процесі її життєдіяльності, і відіграють першорядну роль у 
її здійсненні: вони є одними з найістотніших стимулів до надбання знань, 
розширення кругозору, підвищення пізнавальної активності людини, є 
важливими чинниками творчого ставлення людини до природи, до праці.  

Ставлення дитини до навколишнього середовища – складова частина 
сукупності відношень особистості до світу. Ціннісне ставлення до життя, 
природи, мистецтва розглядається як цілісне ставлення людини до 
дійсності під впливом її краси, емоційної привабливості, що виражається в 
пізнавальному та емоційному ставленні особистості до предметів та явищ 
природи, умінні дати їм оцінку, активному прагненні до здійснення 
художньо-творчої діяльності, яка виступає естетичною цінністю. 

Ми додержуємося думки тих вчених як С. Анісімов, Л. Столович, 
В. Бойко, які характеризують естетичну цінність як здатність людини до 
сприйняття прекрасного в природі, в людині, творах мистецтва, в 
навколишньому світі, відтворення та сприйняття його у творах мистецтва 
[5]. 

У ряді наукових досліджень таких як М. Овсянніков, В. Ванслов, 
І. Смолянінов, Д. Хацькевич подана системно-функціональна 
характеристика природи як естетичної цінності. Для характеристики 
естетичного в природі використовуються загальноестетичні категорії: 
прекрасне, піднесене, трагічне. Опанування і творення естетичного в 
природі вимагає знання еталонів – засобів естетичної виразності: 
доцільність, гармонія, симетрія, ритм, міра, порядок та ін., які витікають із 
загальних законів краси: закону гармонії, закону пропорційності та ритму, 
закону міри. Філософи, дічи мистецтва античності (Арістотель, Платон, 
Геракліт, Піфагор та ін.), середньовіччя (Аврелій Августин), Відродження 
(Рафаель Санті, Мікеланджело, Ленардо да Вінчі, Сандро Ботиччелі) в 
перших спробах проникнути в таємниці краси природи, доводять, що 
краса, гармонія є умовою існування Всесвіту. Не відділяючи світ природи 
від внутрішнього світу людини, вони розробили поняття катарсису 
(Аристотель) – стану очищення душі людини під впливом сприйняття та 
переживання всього прекрасного, в тому числі і в природі.  
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Плеяда українських мислителів, поетів, драматургів (Т. Шевченко, 
І. Франко, Леся Українка, П. Грабовський, В. Стефаник та ін.) залишила 
нам безліч художніх творів – свідчення глибокого знання рідного народу, 
його звичаїв, моралі, духовних цінностей, серед яких важливе місце 
посідала краса природи. Мудрість світосприймання наших предків дає нам 
багато правильних рішень для вирішення сучасних проблем взаємодії 
людини і природи, що дуже актуально у зв’язку з екологічною кризою.  

Видатні педагоги Г. Сковорода, К. Ушинський, М. Бунаков, 
В. Водовозов, О. Духнович, В. Сухомлинський, наголошуючи на тому, як 
краса світу повинна творити красу в самій людині, бачили вище виховне 
завдання у формуванні духовності, гуманізму. Навчити дітей 
відгукуватися на велич і красу природи, перейматися її гармонією, щоб 
відбувся багатозначний діалог з природою – найважливіша педагогічне 
завдання виховання природою. Ціннісне ставлення до природи 
стосується дошкільного дитинства і проявляється в здатності до 
естетичного сприйняття, естетичного почуття, естетичної оцінки та 
естетичної діяльності (Н. Ветлугіна). 

Дитина, так як і доросла людина, знаходиться у взаємозв’язку з 
навколишнім, і природа приваблює її розмаїттям, красою, мінливістю. 
Тому цілеспрямоване комплексне навчання і виховання у дитини 
ціннісного ставлення до навколишнього світу в цьому віці має важливе 
значення. Дослідження вчених Н. Голоти, Т. Комарової, Л. Компанцевої, 
П. Сухорукової, О. Фльоріної, які вивчали дитячу образотворчу 
діяльність в процесі сприйняття природи, показали, що естетичне 
сприйняття як емоційне пізнання світу починається з почуття, а в 
подальшому спирається на розумову діяльність дитини.  

Важливим чинником розвитку у дітей естетичного ставлення до 
світу є розуміння ними краси в природі, мистецтві та здатність до 
судження про красу. Впливаючи на почуття, прекрасне породжує думки, 
формує інтереси. В процесі естетичного сприймання дитина робить свої 
перші узагальнення. У неї виникають порівняння та асоціації. Дитина 
пізнає прекрасне не лише через споглядання. У процесі різноманітної 
діяльності складаються сприятливі передумови для розвитку активної, 
творчої особистості дитини, для формування її художніх здібностей. 
Практична діяльність дітей спрямована на доступне їм перетворення 
побуту і природи. Вона проявляється у грі, повсякденному житті, в 
художній практиці. Але естетичною її можна назвати тоді, якщо творча 
уява дитини проявляє своє особисте ставлення до навколишнього, якщо 
дитина володіє «майстерністю» в міру своїх індивідуальних та вікових 
можливостей і якщо результати власної естетичної діяльності дають їй 
задоволення якістю своєї творчості. Вся система виховання духовної 
культури дитини-дошкільника спрямована на те, щоб пробудити в дитині 
почуття прекрасного, навчити її емоційно правильно орієнтуватися у всій 
дійсності. Шлях до здійснення цих завдань зумовлюється досвідом 
живого, безпосереднього спілкування з природою та через мистецтво. 
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Враховуючи важливе положення, що міститься в роботах відомих 
психологів (Л. Виготського, О. Леонтьєва, О. Запорожця, Б. Теплова) про 
те, що в дошкільні роки дитина найбільш пластична з погляду 
ефективності навчання та виховання, ми розглядаємо єдність естетичного 
та наукового пізнання під час зустрічі дитини з явищами довколишньої 
природи та творами мистецтва.  

На всіх вікових етапах виховання підростаючого покоління 
мистецтво виступало як особлива форма діяльності, в якій відбувається 
становлення людини, зміцнення її духовності, розвитку творчих 
здібностей, образного мислення та естетичної сфери Ю. Алієв, 
М. Волинський, М. Коган, Г. Шевченко, В. Петрушин. Виконуючи свої 
основні функції (гедоністичну, евристичну, комунікативну, виховну), 
спираючись на розвинене художнє мислення, мистецтво оперує реальними 
образами і надає можливість проаналізувати всі найскладніші, найтонші 
грані дійсності, прояви естетичного в природі, усвідомити, виробити своє 
ставлення, варіативно та чуттєво співставити з ним свої морально-
естетичні ідеали. У нашому дослідженні і мистецтво, і природа сприяють 
формуванню у старших дошкільників ціннісного ставлення до природи.  

Педагогічний ефект в процесі виховання духовної культруи стає 
більш результативним, коли можливості мистецтва, навколишньої 
дійсності, а саме природи, виступають у взаємодії. Це сприяє більш 
глибокому сприйняттю естетичних властивостей об’єктів освоєння, і 
звідси формується ціннісне ставлення до них. Тому засобом нашої 
роботи може виступати художньо-естетичний комплекс – особливе 
об’єднання художніх творів двох-трьох жанрів, які містять єдиний 
художній образ природи і поетапно, спираючись на безпосереднє 
спілкування з природою, розкривають естетичну сутність і мистецтва і 
природи. Стійке, усвідомлене ставлення до дійсності виникає лише за 
умов взаємодії внутрішньої сторони (почуттів, мотивів, потреб, 
інтересів) та зовнішньої (практична діяльність) і виражає єдність 
почуттів, знань та діяльності ми розробили інноваційну методику, яка 
забезпечувала роботу в таких напрямках: збагачення емоційно-чуттєвої 
сфери дітей, удосконалення художньо-образного сприйняття; 
стимулювання художньо-творчої діяльності в екологічному напрямку. 

Педагогічні умови, які забезпечили ефективність даного навчально-
виховного процесу: використання комплексу мистецтв як способу 
пізнання естетичної цінності навколишнього середовища; створення 
емоційного фону на всіх етапах взаємодії дітей з природою; відповідність 
педагогічного процесу віковим, індивідуальним особливостям та 
можливостям старшого дошкільника; орієнтація на розвиток творчої 
активності дітей; поетапність, системність та послідовність формування 
у дітей ціннісного ставлення до природи в дошкільному закладі; 
координація роботи з батьками; педагогічна майстерність вихователя, 
його ерудиція в галузі мистецтва; матеріальне забезпечення навчально-
виховного процесу.  
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Ураховуючи педагогічні умови та основні засоби педагогічного 
впливу створена методична модель процесу виховання духовної 
культури у старших дошкільників ціннісного ставлення до природи, яка 
реалізувалася в навчально-виховному процесі як комплексна дидактична 
гра «Подорож із Сонячним Зайчиком у країну Веселку». Гра розрахована 
на навчальний рік, підрозділяється на блоки, відповідні порам року: «В 
гості до Золотої Осені», «Кришталева Зимонька», «Весняночко-
Паняночко», «Зустріч із Літечком Червоним», – містить у собі наступні 
види діяльності дітей: пізнавальну, предметно-практичну, оцінювальну, 
художньо-естетичну, творчу (музичну, зображальну, художньо-
мовленнєву, театральну).  

Гра була організована як три взаємопов’язані, педагогічно 
обгрунтовані етапи діяльності дітей:  

1. Емоційно-чуттєве сприймання природи в процесі 
безпосереднього спілкування з природою з метою накопичення 
естетичних вражень, засвоєння дітьми еталонів естетичного в природі, 
збагачення досвіду дітей елементарними еколого-естетичними знаннями, 
від яких залежить глибина та якість сприйняття об’єктів природи, 
здатність переживати та оцінювати їх красу. Основною формою роботи 
виступила цікава подорож із зупинками біля оригінальних об’єктів з 
найбільшою кількістю прикмет пори року, естетичних якостей природи 
(«Горобинк», «Осінні дивинки в нашому гаю», «Царство бурульок», 
«Струмочок», «Чарівний луг» тощо). Методи роботи, що сприяли 
естетичному сприйняттю та розумінню краси природи (засвоєння 
естетичних еталонів) були такі: естетичні спостереження, еколого-
психологічні тренінги («Я – осінній листочок», «Незвичайний таночок», 
«Чарівні перетворення», тощо), дидактичні ігри («Фотограф», «З якого 
вірша цей гість», «Пригадай пісню» тощо.), оцінювальна діяльність 
(«Знайди прикмети осені», «Чий найкращий» тощо).  

2. Освоєння художнього образу природи. Експериментальна робота 
проводилася з такою метою: сприяти розумінню засобів художньої 
виразності в мистецтві; навчити аналізувати емоційно-образний зміст 
твору, розвивати співпереживання (емоційний відгук), виховувати 
здатність переносити оцінки та художні судження на сприйняття 
дійсності та інші види мистецтв. Основною формою роботи на другому 
етапі були заняття мистецтвом (інтегровані), які об’єднують види 
художньої діяльності – музичну, художньо-мовленнєву, образотворчу, 
театральну. Комплекс мистецтв впливає на дитину цілісно, системно, 
формуючи нове, більш високого рівня естетичне сприймання, дає якісно 
нові результати продуктивної творчої діяльності. Організовуючи 
спілкування з різними видами мистецтва, закріплюючи знання, одержані 
під час безпосереднього спілкування з природою, у дітей можна 
сформувати художній образ природи. Використовуючи твори різних 
видів мистецтва в процесі формування у старших дошкільників 
ціннісного ставлення до природи, ми дотримувалися певних вимог їх 
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підбору, сутність якого полягала в наступному: урахування їх художньої 
цінності, яскравість образів природи, їх емоційної привабливості для 
дітей, що викликає добрі, щирі почуття, прищеплює любов до природи, 
бажання захищати, оберігати її. Об’єкт художнього відображення 
природи різними видами мистецтва (живопис – поезія – народна пісня – 
музична п’єса) був загальним, ступінь складності творів мистецтва 
відповідала розвитку художнього сприймання старших дошкільників.  

3. Художньо-естетична діяльність дітей. Робота була спрямована на 
розвиток у дітей здатності у власній художньо-творчій діяльності: 
образотворчій, музичній, мовленнєвій, театральній виражати своє 
ставлення до природи; виявленні естетичних вражень, отриманих дітьми 
під час спілкування з мистецтвом, закріпленні знань, понять, суджень в 
різних видах практичної діяльності: ігровій, праці в природі, 
стимулюванні перенесення естетичних вражень у практичну діяльність. 
Педагогічні застосування сприяли пробудженню та посиленню інтересу 
дітей до теми природи в художній творчості, завдяки якій дитина виявляє 
своє розуміння навколишнього, своє ставлення до нього, і це допомагає 
розкрити її внутрішній світ, особливості сприймання, її інтереси і 
здібності, надає можливості самовираження, саморозвитку. На цьому 
етапі застосовувалися такі форми роботи: організація художньо-творчої 
діяльності дітей таким чином, що всі її види були пов’язані між собою 
темами та образами природи: образотворча (малювання, ліплення, 
колективна аплікація), художньо-мовленнєва (складання оповідань, 
загадок, віршиків, казок), музична (відтворення образу природи в танцях, 
іграх, звуки природи на дитячих музичних інструментах, складання 
пісень тощо); підготовка та проведення екологічних свят («Осінній бал», 
«В палацах Снігової королеви», «Зустріч птахів», «Червоне Літо на 
порозі» тощо), розваг (ляльковий театр, вікторини, конкурси), а також 
свят народного календаря «Масляна», «Стрітення», «Теплий Олекса», 
«Трійця», «Купала», «Обжинки», «Воздвиження», виставки малюнків, 
ліплення, виробів з природного матеріалу. До підготовки свят були 
залучені батьки, які більше за інших усвідомлювали необхідність 
еколого-естетичного виховання дітей. Практична діяльність дітей в 
природі була організована таким чином, щоб діти кожним своїм 
вчинком, дією проявляли гуманне, турботливе ставлення до природи, а 
потім вже в міру своїх можливостей допомагали природі виявляти свою 
красу, підкреслюючи її естетичні властивості. Протягом року діти 
доглядали за рослинами та тваринами у куточку природи, самостійно 
визначаючи види догляду за ними. З метою естетизації побуту 
проводилась робота озеленіння інтер’єру групової кімнати та приміщень 
дитячого садка. Створювалися «куточки краси», в яких діти за 
допомогою вихователя виявляли своє розуміння краси, гармонії природи. 
Працюючи на ділянках та у квітнику, діти вчилися поєднувати у своїй 
діяльності принцип корисності і краси, створюючи оригінальні природні 
куточки. Для здійснення цього виду роботи активно залучалися батьки. З 
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метою стимулювання вироблення природоохоронних й естетичних 
мотивів діти виконували наступні завдання Сонячного Зайчика: «Чистий 
ранок» прибирання території, «Лагідна зима – пташкам», «Пташина 
їдальня» – захист зимуючих пташок, «Книга скарг природи» – запис 
скарг рослин та тварин, «Екологічна пошта» – заклик до охорони 
природи, «Маленькі рятівники природи» – виявлення пошкодженої 
природи та допомога їй тощо. 

Таким чином, «естетичне ставлення до природи» є складовою 
духовності дітей дошкільного віку; і в той же час елементом такої 
системи, як духовна культура, що являє собою діалектичну інтегровану 
єдність емоційно-почуттєвої, моральної та інтелектуальної сфери, 
духовних цінностей, норм поведінки та методів діяльності, естетичного 
стилю мислення, культуротворчих знань, умінь та навичок, що 
формується, реалізується і вдосконалюється у художній, естетичній 
діяльності, визначаючи її характер та рівень. Провідним засобом 
формування естетичного ставлення до природи є мистецтво. Тому 
педагогічний процес здійснюється більш успішно при його взаємодії з 
різними чинниками еколого-естетичного виховання: насамперед з 
природою; із створеним художньо-естетичним комплексом – 
органічному об’єднанню художніх творів двох – трьох жанрів (музика, 
живопис, література), що містить єдиний художній образ природи, 
розкриває виражальні можливості різних видів мистецтв у зображенні 
природи і підсилює емоційний вплив на дітей. 
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Роганова М. В. Виховання духовної культури у дітей старшого 

дошкільного віку у процесі взаємодії мистецтв 
У статті визначено засадничі поняття моральності, духовності, 

естетичного розвитку особистості, цінностей, культури освіти виховання, 
а також комплекс понять, що формує концепти духовної культури 
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особистості дітей старшого дошкільного віку; розглянуті вимоги, що 
стоять перед дошкільними освітніми установами щодо виховання 
духовності дітей дошкільного вікуі; окреслені завдання морального, 
естетичного виховання у цілісному педагогічному процесі дошкільних 
навчальних закладів. 

Ключові слова: духовна культура, духовність, виховання, 
моральність, естетичне стиавлення, дитячий навчальний заклад 

 
Роганова М. В. Воспитание духовной культуры у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе взаимодействия искусств 
В статье определены основные понятия нравственности, 

духовности, эстетического развития личности, ценностей, культуры 
воспитания, а также комплекс понятий, кторый формирует концепты 
духовной культуры личности детей старшего дошкольного возраста; 
рассмотрены требования, стоящие перед дошкольными 
образовательными учреждениями по воспитанию духовности детей 
дошкольного возраста; намечены задачи нравственного, эстетического 
воспитания в целостном педагогическом процессе дошкольных учебных 
заведений. 

Ключевые слова: духовная культура, духовность, воспитание, 
нравственность, эстетическое стиавлення, детский сад. 

 
Roganova M. Education of Spiritual Culture in Children of the 

Senior Preschool age in the Process of Interaction of arts 
The article defines the basic concepts of morality, spirituality, aesthetic 

development of the individual, values, culture of upbringing, as well as a set of 
concepts that form the concepts of the spiritual culture of the personality of the 
children of senior preschool age. A definition of spiritual culture, which 
consists of the sensible and intellectual abilities of a person, is included.  
information (moral and aesthetic knowledge), sensual-emotional (emotional-
value attitude to art, people, nature) and activity (artistically  creative activity) 
components that contribute to the successful implementation of artistic and 
aesthetic activity: perception, communication, protection and creation of the 
aesthetic in the world. 

The requirements facing pre-school educational institutions for the 
upbringing of the spirituality of preschool children are considered; the 
pedagogical conditions for the successful education of the spiritual culture of 
children of the senior preschool age are determined: the use of the complex of 
arts as a way of cognizing the aesthetic value of the environment; creation of an 
emotional background at all stages of interaction of children with nature; the 
correspondence of the pedagogical process to the age, individual characteristics 
and capabilities of the senior preschooler; orientation on the development of 
children's creative activity; the systematic and consistent formation in children 
of a value attitude towards nature in a preschool institution; coordination of 
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work with parents; pedagogical skill of the educator, his erudition in the field of 
art; material support of the educational process. 

The tasks of moral, aesthetic education in the holistic pedagogical 
process of pre-school educational institutions are outlined.  

Key words: spiritual culture, spirituality, upbringing, morality, aesthetic 
stiavlenya, kindergarten. 
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Л. І. Смеречак, І. Я. Зубрицький  
 
ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ АНТИНАРКОТИЧНОГО  

ТА АНТИАЛКОГОЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ НА 
СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» (1925-1944 РР.) 

 
Аналіз історико-педагогічних джерел засвідчує, що у міжвоєнний 

період ХХ ст. у Східній Галичині було нагромаджено значний досвід та 
арсенал форм і методів педагогічної профілактики наркоманії серед дітей 
та молоді. Вивчення цього досвіду, окрім науково-пізнавального інтересу, 
має й величезну практичну значущість, оскільки проблема наркоманії, 
тютюнопаління, алкоголізму в сучасній Україні є надзвичайно актуальною 
та гострою. Кількість споживачів алкогольних напоїв, наркотичних засобів 
та психотропних речовин збільшується з року в рік і вік алко- та 
наркозалежних осіб має стійку тенденцію до омолодження. За 
інформацією Міністерства охорони здоров’я України, за останні десять 
років частка хворих на алкоголізм та наркоманію серед неповнолітніх 
збільшилася у шість-вісім разів. Зростаюча значущість проблеми 
вживання неповнолітніми тютюнових виробів, алкогольних та 
наркотичних речовин, переконує у потребі підвищення ефективності 
профілактики цих негативних явищ, пошуку нових форм і методів 
практичної роботи з неповнолітніми у системі шкільної та позашкільної 
освіти. У зв’язку з цим набуває актуальності необхідність урахування 
попереднього досвіду у сфері антинаркотичного та антиалкогольного 
виховання дітей та молоді, що був накопичений українськими педагогами 
та громадськими діячами на західних землях України у 20-40-х рр. ХХ ст. 

Характеризуючи історіографію питання, варто зазначити, що 
упродовж останніх двох десятиліть значно активізувалися науково-
педагогічні дослідження питань антиалкогольного та антинаркотичного 
виховання в історичному аспекті. Аналіз наукової літератури дозволяє 
зазначити, що дослідженням різноманітних аспектів проблеми 
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антиалкогольного виховання перших десятиліть ХХ ст. займалися 
Б. Савчук [1], Г. Білавич [2], В. Дидик [3], Я. Стасів [4], Л. Сливка [5], 
В. Лаба, М. Кузик, І. Рудянин та ін. 

Однак, слід зауважити, що кількість наукових праць, присвячених 
дослідженню проблем антиалкогольного та антинаркотичного виховання 
дітей та учнівської молоді на сторінках українських педагогічних 
періодичних видань Східної Галичини у міжвоєнний період ХХ ст. є 
вкрай обмеженою.  

З огляду на це, метою нашої статті є здійснення аналізу публікацій 
вміщених у педагогічному часописі «Українська школа», що 
розглядають зміст, форми, методи, прийоми та засоби антиалкогольного 
та антинаркотичного виховання дітей та учнівської молоді. 

До виховання української громадськості та шкільної молоді в 
«протинаркотичній ідеї» «через поміщування протиалкогольних і 
протинікотинових статей» [5, с. 280] спричинилося чимало галицьких 
педагогічних часописів, які виходили у світ у першій половині 
ХХ століття, серед яких – «Наша школа», «Життя і школа», «Учитель», 
«Світло», «Учительське Слово», «Шлях виховання й навчання», «Рідна 
Школа» та ін. Не оминула ця важлива тематика й педагогічний часопис 
«Українська Школа», що видавався у Львові (1925-1939 рр.) та Кракові 
(1942-1944 рр.) силами товариства «Учительської Громади».  

У черговому номері журналу «Українська школа» від 1929 р. 
знаходимо статтю відомого галицького математика, педагога і 
громадського діяча Миколи Чайковського (1887-1970) [6], «Алькоголізм і 
школа» [7], в якій автор досліджує проблему вдосконалення форм та 
змісту антинаркотичного та антиалкогольного виховання дітей та молоді в 
українській школі. Автор наголошує, що «алькогольне питання» не є 
«штучним витвором фанатиків», а передусім зумовлене «сумною 
життєвою дійсністю». Окреслюючи всі ті шкоди, які «приносить 
людському родові піяцтво», дослідник, спираючись на тогочасні 
досягнення науки алькогольоґії, виокремлює їх та формулює у вигляді 
ряду зрозумілих, чітких та послідовних тверджень, зокрема про те, що 
алкоголь: 1) «є отрутою, яка навіть у дуже малих кількостях впливає на 
весь наш організм, затроюючи протоплазму та вдаряючи передусім 
нервову й мозкову субстанцію»; 2) «не є поживою: він спалюється в 
орґанізмі надзвичайно скоро, зуживаючи на те кисень, потрібний до 
спалювання їжі»; 3) «не причинюється до травлення, а навпаки спинює 
його; він не огріває орґанізму, а навпаки спричинює обниження 
температури та присипляє почуття холоду; він не усуває втоми, а тільки 
придушує свідомість утоми»; 4) «нищить відпорність орґанізму проти 
ріжних недуг поодиноких орґанів та їх функцій»; 5) «шкодить у багато 
більшій мірі молодим організмам і причинюється до звиродніння раси, 
впливаючи некорисно на нащадків»; 6) «притуплює всі психічні чинности 
людини, бистроту думки, смислових спостерігань, доцільність і темпо 
реакцій, правильність асоціяцій і т. д., нищить мозок і нервовий уклад і 
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веде до нервових та умових недуг»; 7) «ламає людську волю, сприяє 
розвиткові егоїстичних нахилів, убиває в людині ніжність почувань, 
ідейність, робить його лінивим і нездатним до праці, робить його 
невільником налогу»; 8) «нищить у людині стрими, тому вона поступає 
тільки під диктатом найнижчих почувань, без контролі розуму»; 9) «є 
головною причиною зубожіння одиниць і колективів»; 10) «Не тільки 
налоговий алькоголізм, але навіть помірковане пиття алкогольних 
напитків є шкідливе, тому одиноким способом до вирятування людства з 
пут алькоголізму є повна абстиненція від алькоголю» [7, с. 68–69]. 

Окрім іншого, гостро критикує упередження багатьох шкільних 
педагогів до здійснення профілактичної діяльності в «протиалкогольній 
ділянці». Особливе обурення викликають у нього вчителі, які 
насміхаються з алкогольної абстиненції, яка набула популярності серед 
шкільної молоді, особливо тієї її частини, що належала до різних 
громадських організацій. Таке кепкування він порівнює із насміханням із 
чужих політичних або релігійних переконань, чи глузування з чужої 
національності чи з людського каліцтва. Дослідник наголошує, що таке 
насміхання є ознакою дуже низької культури і негативно характеризує в 
очах учнів увесь «учительський збір».  

Надзвичайно цікавим є бачення автора стосовно «активної праці 
школи» у питаннях антиалкогольного та антинаркотичного виховання. 
Посилаючись на досвід інших країн, зокрема Швеції та США, 
М. Чайковський пропонує запровадити окремий шкільний предмет, який 
би опікувався питанням «навчання в протиалкогольній ділянці».  

Приділяючи багато уваги питанню антиалкогольної орієнтації 
школярів, М. Чайковський твердить, що вона має дві сторони – 
антиалкогольне виховання і антиалкогольну пропаганду, які є 
взаємопов’язані і «в школі узагалі неможливо розмежувати обі ці 
ділянки». Якщо перше передбачає педагогічний вплив і покликане 
формувати в дітей негативне ставлення до алкогольних традицій, 
негативні алкогольні настанови, то друге – ілюстративна частина 
антиалкогольної орієнтації. Її завданням є підтримувати негативне 
ставлення дітей до вживання алкоголю на основі вироблених унаслідок 
антиалкогольного виховання поглядів.  

Для того, щоб правильно організувати антиалкогольне виховання 
неповнолітніх у школі, вказує М. Чайковський, педагогам належить 
створити відповідне середовище, в якому школярі могли б 
«поглиблювати своє протиалькогольне знання, закріплювати свої 
переконання та розвівати свої сумніви» [7, с. 78]. Таким середовищем, 
говорить він, може бути «протиалькогольний гурток», який має охопити 
своїм членством якнайбільшу кількість дітей. Але такий гурток, 
наголошує М. Чайковський, зможе функціонувати та розвиватися лише 
при умові, коли матиме відповідального й активного керівника 
(«опікуна-провідника»), який обов’язково мусить сповідувати ідеї повної 
абстиненції («здеклярований абстинент»). Антиалкогольний гурток, 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 8 (313), 2017  
 

 263

продовжує автор, обов’язково повинен включати «протинікотинову 
секцію», яка б відучувала молодь та педагогів від паління «і тим 
способом вона може приносити не тільки гігієнічну користь, але також 
підносити престіж школи, як «святині наук»» [7, с. 79]. Але головною 
метою діяльності таких гуртків у школах, на думку дослідника, окрім 
формування у школярів переконань про шкідливу дію спиртних напоїв, 
тютюнових виробів та наркотичних речовин, є перетворення молоді на 
стійких «фанатиків» антиалкогольного руху. Такий «протиалкогольний 
фанатизм», твердить він, є надзвичайно корисним суспільним явищем, 
оскільки протидіє лише одному ворогу – залежності. 

Таке антиалкогольне виховання, вважає М. Чайківський, має ще 
одну далекосяжну мету – воно вчить шкільну молодь у кожному 
конкретному випадку зіставляти свою поведінку і поведінку інших 
людей з моральними і правовими нормами, коригувати вчинки 
відповідно до цих норм і вимагати цього від інших. «Хлопець (або 
дівчина) нераз зустрінеться із спокусою, нераз будуть його намовляти до 
пиття. Та йому стоять у памяти живо всі ці науки, що їх набирається в 
гуртку і всі його почування настроєні на тон опозиції проти напитку і 
тоді мимоволі родиться в нього охота, подужати з противником. Тоді він 
витягає зі свого арсеналу всі тяжкі арґументи, що їх здобув собі у гуртку 
і йде до наступу. І як велике його вдоволення, коли його поконає і не те, 
що сам вийде ціло, але ще й другого перемовить на свою ідею» [7, с. 80]. 

Наприкінці статті М. Чайківський розмірковує над формою та 
змістом антиалкогольного виховання дітей та молоді в українських 
школах та виділяє його «позитивні користи», зокрема: 1) учнівська 
молодь, яка ознайомлюється з «алкогольним питанням» вчиться 
провадити здоровий спосіб життя; 2) молодь, яка вихована в 
«протиалкогольному дусі» має позитивний вплив на «решту 
громадянства, головно на батьківський дім»; 3) абстинентська молодь 
«впливає дуже благородно на отверезіння наших сіл» та «отверезіння 
міщанства й інтеліґенції» тим самим виконуючи «велику культурну й 
національну місію»; 4) молоді люди з чіткими антиалкогольними 
поглядами, виховані в антиалкогольному дусі («нове незатроєне 
покоління»), після закінчення школи, стануть добрими громадянами та 
принесуть багато користі українському народу. 

Особливий інтерес у контексті досліджуваної проблеми викликає 
стаття Я. Чуми «Вчитель і протиалкогольна справа» у черговому номері 
«Української школи» за 1943 р. [8], в якій автор розглядає проблему 
алкогольної залежності молоді як негативне соціальне явище, яке 
становить серйозну небезпеку як для окремої особистості, так і для 
всього українського суспільства.  

У статті наголошено на необхідності стимулювання та формування 
стійкої мотивації педагогів до активної діяльності у сфері 
профілактичної роботи з учнями. «Колись перед українськими вчителями 
рубом стануть питання: Чому ми серйозно не попрацювали над 
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вивченням алькогольного питання? Чому не досліджували його впливу 
на довірену нашій опіці молодь? Чому не боролися з алькоголізмом у 
своїй школі, в своєму середовищі?» [8, с. 128].  

Пияцтво, наголошує автор, є давньою і головною проблемою 
українського суспільства в Галичині. Вживання алкоголю, говорить 
дослідник, стало масовим явищем, яке з одного боку пов’язане з 
традиціями та звичаями, а з іншого із громадською думкою та 
своєрідною реакцією на «стан війни». Як наслідок: 1) зростає рівень 
злочинності; 2) знижується рівень здоров’я населення та його 
працездатність; 3) розвиваються психологічні і фізіологічні дефекти у 
підростаючого покоління й деградує спільнота в цілому.  

За Я. Чумою, в організації і проведенні профілактичної роботи серед 
українського населення існує ряд суперечностей: 1) поряд із поширенням 
явищ тютюнопаління, пияцтва та алкоголізму спостерігається відсутність 
швидкого реагування української спільноти на цю проблему; 2) попри 
нагальну потребу у посиленні профілактичної роботи з підлітками та 
юнацтвом, спостерігається неготовність і небажання значної частини 
педагогів школи займатися цією проблемою; 3) дуже низька ефективність 
профілактичної роботи в школі; 4) між педагогами школи, батьками, 
громадськими організаціями, соціальними інституціями відсутній 
злагоджений механізм функціонування, єдина стратегія 
«протиалькогольної» діяльності, розподілу функцій і сфер впливу; 
4) орієнтованість зусиль громадських організацій та інших соціальних 
інституцій на боротьбу із наслідками, ніж на превентивні заходи щодо 
формування у людей негативного ставлення до алкоголю та тютюну.  

«А коли така дійсність, – узагальнює автор, – то чи не крайня пора 
подумати українським вчителям над організованим і плановим 
поборюванням лиха, що його несе алкоголь». В першу чергу він пропонує 
«основно вивчити і пізнати суть алькоголізму»; по-друге, зкоординувати 
зусилля суб’єктів профілактики та «почати нещадну боротьбу з 
п’яничанням у всілякій формі, із пияцькими звичаями і традиціями» [8, 
с. 129]. У цій «боротьбі» українському вчителеві «належиться почесне 
місце провідника, – резюмує автор. Знаючи його глибокий патріотизм і 
любов молодої генерації, немає сумніву, що український вчитель не 
наразиться… на спізнені жалі і нарікання» [8, с. 129]. 

Продовжив тематику антиалкогольного і антинаркотичного виховання 
дітей та учнівської молоді знаний галицький педагог і громадський діяч 
І. Раковський (1874-1949) [9], який у своїй статті «Абстинентизм і 
виховання» [10] стверджує, що проблема вживання психоактивних речовин 
(«опій», «гашиш», зерна «коки», «коли», «бетелевого перцю», «кокаїни, 
морфіни й героїни», алкоголю тощо) в багатьох країнах залишається 
нерозв’язаною і з кожним роком стає дедалі актуальнішою.  

Автор аналізує історичні витоки вживання наркотичних речовин в 
різних регіонах світу та доходить висновку, що наркоманії є результатом 
складного переплетення і взаємодії біологічних, психологічних, 
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економічних, культурних, історичних, соціальних (тощо) факторів, тому 
навряд чи можливе їх повне врахування. Однак, на думку І. Раковського, 
цей процес аж до кінця ХІХ ст. не становив значної соціальної загрози 
для світової спільноти, і лише у ХХ ст. переходить у розряд 
загальносоціальних проблем. 

Зрозуміло, що у 1944 році, коли стаття І. Раковського побачила світ, 
автор ще не міг в достатній мірі передбачити та усвідомити масштаби 
поширення наркоманії у всьому світі на початку третього тисячоліття, 
яка набула характеру справжньої епідемії. Він навіть не допускав думки, 
що «жахливі отруйні наркотики, опій і гашиш […кокаїна, морфій й 
героїна…], …які є справжнім прокляттям азійських народів», колись 
стануть легкодоступними у Європі, й тому пропонував «шкідливим 
діянням згаданих отрут не…журитися» [10, с. 12]. Натомість, 
І. Раковський привертав увагу широкої громадськості, до «нагальної» 
проблеми «вживання оп’янливих алкогольних напоїв…, а також курення 
тютюну» в Україні.  

Актуальність теми профілактики тютюнопаління та алкоголізму 
серед «доростаючого покоління», на думку І. Раковського, зумовлена 
передусім тим, що в Україні «все діється в… глибокому переконанні, що 
пиття алькогольних напоїв і курення тютюну – це невинні й нешкідливі 
способи уприємнити й розвеселити сірі будні» [10, с. 12], а це, за його 
визначенням, є «великою помилкою». Наркоманія, твердить 
І. Раковський, це негативне соціальне явище, яке характеризується 
масштабністю ураження представників усіх категорій, однак саме діти і 
молодь, внаслідок вікових психологічних особливостей, зазнають 
найбільш негативного впливу у результаті розвитку цього феномену. 

І. Раковський звертає увагу читачів та педагогічної громадськості 
на той факт, що наукове вивчення дії наркотиків на організм людини 
налічує вже не один десяток років. Проте, продовжує дослідник, на 
відміну від закордонних колег, українські дослідники, тривалий час не 
проявляли належного зацікавлення до вивчення цієї проблеми, що 
призвело до ряду негативних результатів, зокрема: до загального 
дефіциту знань про шкідливість наркотиків та відсутності методів 
профілактики наркоманії, зокрема в Галичині. 

У статті наголошено, що з погляду інтересів збереження 
суспільного здоров’я існує гостра необхідність широкомасштабного 
впливу на зменшення розповсюдженості тютюнопаління та вживання 
алкогольних напоїв, особливо серед «доростальної молоді». Алкоголь і 
нікотин, продовжує автор, «це високо-отруйні наркотики, які уживані 
хоч би тільки в малих кількостях, пошкоджують і нищать здоров’я» [10, 
с. 13]. Хронічна ж алкогольна і тютюнова інтоксикація спричинюють 
«неправильності в обміні речовин, … захитують основу правильних 
чинностей усіх приладів нашого тіла: вони нищать цілий наш складний 
прилад кормовий, серце і нирки, а тютюн – також наші легені; … 
послаблюють наш мозок і цілий наш нервний уклад і через те поважно 
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шкодять цілому нашому духовому життю» [10, с. 13]. Особливо вразливі 
на дію алкоголю, говорить автор, діти, оскільки у цей період у печінці 
відсутній спеціальний фермент, який розщеплює етиловий спирт, тому 
руйнівний вплив алкоголю на печінку є дуже суттєвим. Як наслідок, 
алкоголізм у неповнолітніх розвивається швидше ніж у дорослих, і має 
набагато важчі наслідки. «Алькоголь і нікотина – це дуже шкідливі 
наркотики і на їх високо отруйні діяння особливо вразливі діти і 
доростальна молодь. Алькоголь і нікотина спинюють правильний 
розвиток їх тіла і духа, спричинюють загрозливі неправильності в їх 
фізіологічних і духовних чинностях та доходять до загального 
недорозвитку і кволости їх тіла і духа. Тому діти і недолітки, які п’ють 
алкогольні напої і курять тютюн, звичайно слабовиті, дуже податливі на 
різні, особливо заразливі недуги та взагалі фізично і духово 
недорозвинені» [10, с. 14].  

Аналізуючи причини вживання наркотичних речовин, І. Раковський 
вказує, що неможливо однозначно виділити єдину головну причину 
виникнення бажання вживати алкоголь чи інші наркотики неповнолітніми. 
Сенс вживання легальних наркотиків юнаками і дівчатами, на думку автора, 
полягає у тому, що «алькоголь і нікотина…, спричинюють у них приємні 
почування і бадьорий настрій… витворюючи т.зв. «ейфорію», себто 
безпідставне, нічим не обґрунтоване почуття добра і щастя» [10, с. 13]. Але, 
продовжує І. Раковський, така «ейфорія», робить підлітків нездатними «до 
постійної витривалої професійної поважної відповідальної громадської 
праці» та спричинює постійний страх перед невдачами й небажання навіть 
спробувати подолати труднощі. В додатку, говорить дослідник, «алькоголь і 
нікотина, затруюючи мозок», послаблюють у них силу волі, і через те вони 
«швидко стають їх невільниками і звичними п’яницями чи курцями», які 
занедбують свої «родинні, громадянські і народні обов’язки, а то й цілком їх 
не сповняють» [10, с. 13–14]. Окрім цього, підкреслює І. Раковський, 
вживання алкоголю неповнолітніми призводить до їх соціальної та 
моральної деградації, оскільки «затруєний цим наркотиком розум не 
сповняє як слід своїх завдань, тим то п’яна, ба навіть тільки підхмелена 
людина втрачає свідомість справжньої дійсности, розважливість та 
розсудливість і через те дуже легко допускається невідповідних і лихих 
учинків: алкоголь веде на шлях провини і злочину» [10, с. 14].  

На підставі власних міркувань І. Раковський узагальнив рівень 
соціальної небезпеки, який становлять наркотичні речовини для 
суспільства, як от: 1) «алькоголь, головний складник всіх оп’янливих 
напоїв, і нікотина, головний складник тютюну, – це високо-отруйні 
наркотики, які уживані хоч би тільки в малих кількостях, пошкоджують і 
нищать наше здоров’я»; 2) ««ейфорія» робить наркоманів нездібними до 
постійної витривалої, професійної поважної відповідальної 
громадянської праці»; 3) «алькоголь і нікотин послаблюють характер 
людини»; 4) «алькоголь веде на шлях провини і злочину»; 5) «алькоголь і 
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нікотина – це жахливі вороги доростальної молоді»; 6) «алькоголь і 
нікотина дегенерують і винищують людство» [10, с. 13–14]. 

Особливого значення І. Раковський надавав питанню попередження 
наркоманії серед неповнолітніх. Він неодноразово наголошував, що 
поширення та вживання наркотичних речовин, стає гострою проблемою 
для українського суспільства, оскільки через дефіцит знань про шкоду 
наркотиків у багатьох молодих людей склалося неправильне уявлення 
про наркоманію, як про своєрідну розвагу. Дану проблему, на думку 
автора, ще більш загострила триваюча війна, яка призвела до важких 
соціальних наслідків: загального зниження рівня життя населення, 
криміналізації суспільства, трансформації виховної функції багатьох 
сімей, дитячої бездоглядності тощо.  

З його точки зору, у «цей важкий час», саме школа та вчителі 
повинні стати «найважливішим полем» і активними учасниками боротьби 
з наркотизмом молоді. «Ми, учителі, не сміємо дивитися на це байдуже! 
Ми мусимо одностайно стати до рішучої боротьби з тим народним лихом! 
Це теж наш святий обов’язок як виховників молодих поколінь нашого 
народу, відповідальних перед історією за їх виховання!» [10, с. 15]. 

І. Раковський окреслив основні напрями профілактичних заходів 
для зниження рівня споживання (а в ідеалі, цілковитої відмови від 
споживання) «отруйних наркотиків» неповнолітніми. Вважаємо, що 
наведені нижче міркування галицького освітянина можуть і сьогодні 
бути творчо використані педагогічними працівниками у справі 
антинаркотичного виховання дітей та шкільної молоді: 1) ґрунтовно 
«познайомитися з абстинентським питанням» спираючись на 
спеціалізовану літературу; 2) «докласти всіх сил, щоб освідомити наш 
народ, а передовсім шкільну молодь про незвичайну шкідливість 
уживання оп’янливих напоїв і курення»; 3) «особистою цілковитою 
здержливістю від згаданих наркотиків давати добрий, зразковий приклад 
усім громадянам, а передовсім шкільній молоді…ніколи не вживати 
згаданих отрут у школі і в присутності молоді»; 4) «взяти чинну участь у 
боротьбі із згаданими наркотиками»; 5) проводити «серед шкільної 
молоді посилену і наладнану абстинентську діяльність з метою 
передовсім вияснити їй та переконати її про шкідливість наркотиків 
взагалі, а опянливих напоїв і тютюну зокрема»; 6) організовувати та 
підтримувати абстинентську діяльність шкільних гуртків; 7) «навчаючи 
всіх шкільних предметів, використовувати кожну нагоду, щоб 
освідомити шкільну молодь про шкідливість уживання алькогольних 
напоїв і курення тютюну»; 8) «докласти всіх сил, щоб батьки й опікуни 
шкільної молоді не давали і не дозволяли їй пити алкогольні напої і 
курити тютюн; 9) заснувати гуртки «вчителів абстинентів» при всіх 
педагогічних товариствах [10, с. 15]. 

Підсумовуючи, І. Раковський говорить про крайню необхідність 
формування позитивно вмотивованого ставлення дітей та молоді до 
власного здоров’я та пошуку ефективних шляхів прилучення їх до 
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здорового способу життя. Він вважає, що профілактична робота у школі, 
має бути побудована таким чином, щоб питання ведення здорового способу 
життя стало наслідком внутрішнього переконання вихованців, а не 
штучним, нав’язаним зовні рішенням. «Обов’язком і завданням нашим як 
виховників молодих поколінь, – пише І. Раковський, – є не тільки дати цій 
молоді достатню кількість справжнього, для її дальшого життя необхідного 
знання, але й виховати її так дбайливо, щоб її тіло і дух були здорові, дужі 
та цілком життєздатні і працездатні, щоб із неї вийшли здорові, дужі та 
гарні працівники, які сповнятимуть точно і якнайкраще всі свої обов’язки, 
так щоб ця молодь була колись не тільки гідним переємником усіх 
культурних надбань своїх предків, але ще й розвивала далі культуру нашого 
народу та поставила її на європейському рівні» [10, с. 15]. 

Висвітлені міркування галицьких педагогів та громадських діячів 
на сторінках журналу «Українська школа» (1925-1944 рр.) можуть і 
сьогодні бути творчо використані працівниками соціальної сфери в 
процесі здійснення профілактики адиктивної поведінки дітей та молоді. 
Система профілактики антиалкогольного та антинаркотичного виховання 
у школі має бути побудована таким чином, щоб питання ведення 
здорового способу життя стало наслідком внутрішнього переконання 
учнів, а не штучним, нав’язаним зовні рішенням вчителів. 

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у розробці 
планів роботи шкільних гуртків щодо профілактики адиктивної 
поведінки учнів з урахування досвіду галицьких педагогів та 
громадських діячів. 
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Смеречак Л. І., Зубрицький І. Я. Висвітлення проблеми 

антинаркотичного та антиалкогольного виховання неповнолітніх на 
сторінках журналу «Українська школа» (1925-1944 рр.) 

Авторами проаналізовано публікації, вміщені у педагогічному 
часописі «Українська школа», що розглядають зміст, форми, методи, 
прийоми та засоби антиалкогольного та антинаркотичного виховання 
дітей та учнівської молоді (М. Чайковський «Алькоголізм і школа», 
Я. Чуми «Вчитель і протиалкогольна справа», І. Раковський 
«Абстинентизм і виховання»). 

Висвітлено особливості шкідливого впливу наркотиків та алкоголю 
на організм людини. Наголошено, що як алкоголь, так і наркотики 
становлять серйозну небезпеку як для окремої особистості, так і для 
всього українського суспільства.  

Охарактеризовано основні форми та методи антинаркотичного та 
антиалкогольного виховання дітей та молоді в українській школі 
зазначеного періоду.  

Акцентовано увагу на важливості узгодженої діяльності педагогів 
та батьків щодо здійснення профілактичної роботи.  

Підкреслено значення позашкільної роботи у процесі профілактики 
соціальних відхилень у поведінці дітей та учнівської молоді. 

Доведено, що висвітлені міркування галицьких педагогів та 
громадських діячів на сторінках журналу «Українська школа» (1925-
1944 рр.) можуть і сьогодні бути творчо використані працівниками 
соціальної сфери в процесі здійснення профілактики адиктивної 
поведінки дітей та молоді.  

Ключові слова: школа; вчитель; позашкільна робота; 
антиалкогольне виховання; антинаркотичне виховання; здоров’я; 
профілактична робота; гурток. 

 
Смеречак Л. И., Зубрицкий И. Я. Освещение проблемы 

антинаркотического и антиалкогольного воспитания 
несовершеннолетних на страницах журнала «Украинская школа» 
(1925-1944 гг.) 

Авторами проанализированы публикации, помещенные в 
педагогическом журнале «Украинская школа», рассматривающие 
содержание, формы, методы, приемы и средства антиалкогольного и 
антинаркотического воспитания детей и учащейся молодежи 
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(М. Чайковский «Алькоголизм и школа», Я. Чума «Учитель и 
противоалкогольное дело», И. Раковский «Абстинентизм и воспитание»). 

Освещены особенности вредного воздействия наркотиков и 
алкоголя на организм человека. Отмечено, что как алкоголь, так и 
наркотики представляют серьезную опасность как для отдельной 
личности, так и для всего украинского общества.  

Охарактеризованы основные формы и методы антинаркотического 
и антиалкогольного воспитания детей и молодежи в украинской школе 
указанного периода. 

Акцентировано внимание на важность согласованной деятельности 
педагогов и родителей по осуществлению профилактической работы.  

Подчеркнуто значение внешкольной работы в процессе профилактики 
социальных отклонений в поведении детей и учащейся молодежи. 

Доказано, что освещены рассуждения галицких педагогов и 
общественных деятелей на страницах журнала «Украинская школа» 
(1925-1944 гг.) могут и сегодня быть творчески использованы 
работниками социальной сферы в процессе осуществления 
профилактики аддиктивного поведения детей и молодежи.  

Ключевые слова: школа; учитель; внешкольная работа; 
антиалкогольное воспитание; антинаркотическое воспитание; здоровье; 
профилактическая работа; кружок. 

 
Smerechak L., Zubrytskyi I. The Problems of Antinarcotic and 

Antialcoholic Education of Adolescent on the Pages of the Magazine 
«Ukrainian School» (1925-1939) 

Introduction. The article states that the problem of narcotic, alcoholic 
and tobacco addiction of the adolescent require an increase of the preventive 
efficiency as well as the search of new forms and methods for the work with 
adolescent in the system of school and extracurricular work. In reference to 
this there is a necessity of taking into account the past experience in the area of 
antinarcotic and antialcoholic education of children and young people which 
was accumulated by the Ukrainian teachers and public figures in the Western 
parts of Ukraine in 20-40th of the 20th Century. 

Purpose – the analysis of publications, placed in the pedagogical magazine 
«Ukrainian School», which survey the content, forms of organization and 
methods of antinarcotic and antialcoholic education of children and school youth. 

Methods. The authors applied dialectical method which allowed to 
survey the subject of the research and its related connections; the method of 
system-structural analysis which allowed to highlight the main directions and 
the content of antialcoholic and antinarcotic education of children and youth. 

Results. The authors analiesed the publications placed in the pedagogical 
magazine «Ukrainian School», which survey  the content, forms of organization 
and methods of antinarcotic and antialcoholic education of children and school 
youth (М. Tchaykovsky “Alcoholism and School”, Y. Chuma “A Teacher and 
Antialcoholic work”, I. Rakovskyi “Abstinence and Education”. The article 
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highlighted the peculiarities of the harmful drug and alcohol effect on human 
body. It was emphasized that both alcohol and narcotics are extremely 
dangerous to an individual as well as to the whole Ukrainian society. 

The authors also characterized the essential forms and methods of 
antialcoholic and antinarcotic education of children and youth in the Ukrainian 
School of the specified period. The emphasis is placed on the importance of 
coordinated actions of teachers and parents in carrying out preventive work. 
Also the importance of extracurricular activities in the process of preventing 
social deviations in the behavior of children and students was emphasized. 

Originality. The authors substantiated the significance of the ideas of 
Ukrainian teachers and public figures about the prevention of addictive 
behavior as well as the prospects of their use at present conditions; they also 
highlighted the typical features of the directions of antialcoholic and 
antinarcotic education in the specified period; 

Conclusion. The highlighted reflections of Galician teachers and public 
figures on the pages of the magazine "Ukrainian School" (1925-1944) can be 
used creatively by modern social workers in the process of preventing 
addictive behavior of children and young people today. Taking into account 
the experience of Galician teachers and public figures the prospects for further 
scientific research are seen in the creating curriculum for school clubs to 
prevent the addictive behavior of students. 

Key words: school; teacher; extracurricular work; antialcoholic 
education; antinarcotic education; health; preventive work; club. 
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СОЦІАЛЬНА НАУКА І ПРАКТИКА 
 

УДК 372.034 
 

Н. Б. Ларіонова  
 

ЗМІСТ СЕКСУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ В 
УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
Актуальність сексуального виховання дитини, у тому числі в 

дошкільному віці, визначається множинністю суспільних потреб, серед 
яких пріоритетними є: 

1) забезпечення всебічного розвитку людини як особистості та 
найвищої цінності суспільства, що в законодавчому полі України 
визначено як мета освіти [1]; 

2) покращення демографічної ситуації в країні на основі реалізації 
глобальної Стратегії ВООЗ в галузі репродуктивного здоров’я, одним із 
п’яти головних аспектів якої є сексуальне здоров’я, та виконання 
Європейського плану ВООЗ на 2017-2021 роки з посилення охорони 
сексуального та репродуктивного здоров’я;  

3) зміцнення інституту сім’ї, одним із факторів чого науковцями 
визнано сексуальну задоволеність [2; 3]; 

4) формування сексуальної культури на суспільному та 
індивідуальному рівнях як пропедевтика сексуальних девіацій і 
сексуального насильства. 

Питання сексуального розвитку і сексуального виховання дитини 
знайшли відображення в роботах З. Фрейда, Е. Еріксона, П. Блонського, 
Л. Виготського¸ В. Авраменкової, Л. Арутюнової, Л. Грабаровської, 
Є. Єрємєєвої О. Кікінежді, В. Кагана, Д. Колєсова, І. Кона, 
О. Кудрявцевої, О. Кузнєцової, В. Кравця, О. Кононко, В. Луценко, 
Л. Олійник, А. Палія, Т. Рєпіної, Л. Столярчук, Н. Татарінцевої та ін.  

У той же час проблема сексуального виховання дитини 
дошкільного віку як у сім’ї, так і в дошкільному навчальному закладі 
залишається недостатньо розробленою. 

Метою нашої статті є обґрунтування змісту сексуального виховання 
дитини в умовах дошкільного навчального закладу та окреслення 
потенціалу Базового компоненту дошкільної освіти в його реалізації. 

Досягнення означеної мети потребує розв’язання, перш за все, 
такого завдання як визначення базових понять дослідження, до яких 
відносяться «сексуальне виховання», «сексуальний розвиток», 
«сексуальність», «зміст виховання». 

У нашому дослідженні ми розуміємо сексуальне виховання як 
цілеспрямований і систематичний педагогічний вплив, який сприяє 
нормальному сексуальному розвитку дитини, досягненню нею 
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сексуального здоров’я, формуванню здатності до самоконтролю над 
проявами власної сексуальності. 

Сексуальний розвиток – це онтогенез (індивідуальний процес від 
запліднення до смерті), сутністю якого є становлення сексуальності 
людини – сукупності біологічних, психофізіологічних, душевних і 
емоційних реакцій, переживань і вчинків людини, пов’язаних із проявом 
і задоволенням статевого потягу [4, с. 89]. 

Сексуальне здоров’я – комплекс соматичних, емоційних, 
інтелектуальних і соціальних аспектів сексуального існування людини, 
що позитивно збагачують особистість, підвищують комунікабельність 
людини та її здатність до любові, в складі трьох основних елементів: 

1. Здатність до насолоди і контролю сексуальної і дітородної 
поведінки відповідно до норм соціальної й особистої етики; 

2. Свобода від страху, почуття сорому і провини, хибних уявлень та 
інших психологічних факторів, що пригнічують сексуальну реакцію і 
порушують сексуальні взаємини; 

3. Відсутність органічних розладів, захворювань і недостатностей, 
що заважають здійсненню сексуальних і дітородних функцій [5, c. 56]. 

У широкому розумінні зміст виховання – це те, що випливає із 
багатства суспільно-історичного досвіду, цінностей культури і 
використовується для потреб виховного процесу, тобто це система 
цінностей світової і національної культури, яку учні повинні засвоїти, 
зберегти і розвинути відповідно до поставленої мети і завдань виховання 
[6]. 

Але відповідно до сучасної парадигми освіти її метою є всебічний 
розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, 
розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання 
високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого 
суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, 
культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, 
забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями [1]. 

Тому логічним є розуміння того, що зміст виховання – це водночас 
і суб’єктивний досвід особистості з її ставленнями, цінностями і 
смислами, уміннями, соціальними навичками, способами поведінки, 
здібностями [6]. 

Усе зазначене вище дає підстави стверджувати, що зміст 
сексуального виховання становить система знань, умінь, установок щодо 
сексуальності і статевого життя, які забезпечують відповідальну 
сексуальну поведінку індивіда. 

Оскільки сексуальне виховання є по суті формою психолого-
педагогічного супроводу сексуального розвитку, то така система знань, 
умінь, установок визначається завданнями конкретного етапу 
сексуального розвитку.  

Згідно з періодизацією, запропонованою Г. Васильченком, 
дошкільний вік співпадає з парапубертатним періодом сексуального 
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розвитку, який починається з моменту народження і закінчується у  
5-7 років [7]. 

Аналіз наукової літератури (С. Агарков, Л. Акімова, 
Г. Васильченко, С. Діденко, Є. Кащенко, Г. Лагонда та ін.) дозволяє 
виділити основні завдання даного етапу сексуального розвитку дитини 
[8; 5; 7; 9; 2; 3]: досягнення норми фізичного і репродуктивного розвитку, 
набуття навичок інтимної санітарії і гігієни; надбання досвіду теплих 
тілесних, зорових і вербальних контактів з близькими людьми, досвіду 
побудови вибіркової інтимної прив’язаності (любов і дружні стосунки, 
об’єктом яких виступають не тільки батьки і родичі), усвідомлення 
цінності близьких людей і необхідності піклування про них; набуття 
уявлень про основні відмінності статей (у тому числі в процесі 
сексуальних ігор), про дітонародження (зв’язок між вагітністю жінки і 
появою на світ дитини); набуття первинної статевої ідентичності 
(самовизначення «Я – хлопчик», «Я – дівчинка»); формування 
позитивного «образу Я». 

Розв’язання визначених завдань неможливе без формування у 
дитини певної системи знань, перш за все знання про наявність у кожної 
людини, органів сечостатевої системи, їхню наукову назву, 
функціональне призначення, анатомічні відмінності у представників 
чоловічої і жіночої статі.  

Уже в перші місяці свого життя під час відправлення природних 
потреб, обмацування власного тіла у процесі так званої 
екстракорпоральної діяльності, здійснення дорослими санітарно-
гігієнічних маніпуляцій, які у тому числі стосуються інтимної зони, у 
дитини на підсвідомому рівні закладаються образні, чуттєво-емоційні 
знання щодо цієї частини тіла. По мірі дорослішання та розвитку 
допитливості виникає потреба у доповненні цих базових знань більш 
раціональною інформацією. 

Отже, замовчування даної інформації, її подача у грайливо-
алегоричній формі, як це часто роблять найближчі дорослі, або з 
використанням табуйованої чи обсценної лексики закладає в дитини 
уявлення про статеві органи як неважливі, вторинні, «брудні» тощо, що в 
перспективі формує таке ж ставлення до статевого життя й, відповідно, 
унеможливлює досягнення сексуального здоров’я.  

Виділення даної складової сексуального виховання в умовах 
дошкільного навчального закладу корелює з вимогою Базового 
компоненту дошкільної освіти (далі – БКДО) щодо компетенцій 
дитини – дитина «визначає і правильно називає частини тіла та основні 
органи, їх елементарні функціональні можливості» [10, с. 7]. 

Педагогам слід також пам’ятати, що саме раціональні знання про 
статеві органи є першоосновою правильної статевої ідентифікації і 
самоідентифікації, що також є вимогою БКДО до освітніх результатів. 
Зокрема, у цьому документі зазначено, що дитина «має елементарне 
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уявлення про статеву належність. Орієнтується в ознаках своєї статевої 
належності» [Там само]. 

Разом з раціональними знаннями щодо сечостатевої системи дитина 
повинна усвідомити, що статеві органи, як і всі інші складові людського 
організму: 

а) потребують догляду і піклування, що передбачає опанування 
дитиною, у тому числі, правилами інтимної гігієни. Це відповідає нормі 
БКДО, згідно з якою дитина «самостійно виконує основні гігієнічні 
процедури. Без нагадування дорослого користується основними 
гігієнічними засобами та предметами догляду; знає, що ними 
користуються індивідуально. Прагне бути охайною, володіє 
елементарними навичками особистої гігієни» [10, с. 8];  

б) можуть хворіти, а, відтак, про всі неприємні відчуття в інтимній 
зоні й такі, що викликають занепокоєння (біль, свербіж, печіння тощо), 
слід повідомити дорослим. На це орієнтує й БКДО – дитина 
«усвідомлює, що може бути здоровою і хворою, розрізняє відповідні 
стани. Орієнтується в основних показниках власного здоров’я (хороше 
самопочуття, відсутність больових відчуттів)…Повідомляє дорослому 
про погане самопочуття)» [10, с. 8]. 

Обізнаність із будовою свого тіла, гігієнічними навичками за його 
доглядом; належністю до певної статі визначається як складова 
здоровʼязбережувальної компетенції [Там само]. 

Особливе місце в системі знань, які дитина повинна отримати в 
дошкільному віці, є «усвідомлення того, що людина народжується» [10, 
с. 7]. Така особливість визначається наступними обставинами. По-перше, 
вік приблизно 3-4 років – це період, коли дітей непокоять питання 
«Звідки беруться діти?», «Звідки взялась (взявся) я?». Відсутність 
відповіді від батьків і педагогів викликає в дитини почуття недовіри до 
дорослих взагалі й змушує її використовувати інформацію з недостатньо 
достовірних джерел (як правило, це більш «обізнані» ровесники і старші 
діти). Використання дорослими легенд («знайшли в капусті», «лелека 
приніс» тощо) формує легковажне ставлення до процесу появи дитини як 
такого, який залежить не стільки від батьків, скільки від випадку.  

По-друге, і це доводить практика сексуального виховання в 
зарубіжних країнах і в Україні, надання дитині достовірної наочної 
інформації (у вигляді ролика чи серії малюнків, які відображають основні 
етапи розвитку плоду в животі вагітної жінки) викликає у дитини 
почуття захоплення, формує особливе ставлення до вагітності як чуда й 
обережної, піклувальної реакції на будь-яку вагітну жінку. Саме таке 
образне, почуттєво-емоційне знання є основою формування в 
перспективі відповідальної сексуальної поведінки й відповідального 
батьківства. 

Важливою складовою сексуального виховання дитини дошкільного 
віку є формування позитивного сприйняття власного тіла, установки на 
піклування про його красу і гармонію, що досягається шляхом мотивації 
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дитини на отримання насолоди від тих відчуттів, які виникають в процесі 
і після гімнастичних вправ, рухливих ігор, танців. У БКДО 
сформульовані відповідні вимоги: дитина «емоційно реагує на власні 
досягнення у руховій сфері (пластичність, виразність та естетика рухів» 
[10, с. 8], «намагається контролювати власну поставу, усвідомлює вплив 
постави на зовнішню красу тіла, естетику рухів» [Там само]. Позитивне 
сприйняття власного тіла є обов’язковою умовою формування 
гармонійного позитивного «образу Я», а в подальшому – впевненості у 
власній сексуальній привабливості.  

Оскільки будь-яка дитина в силу своєї фізичної і психологічної 
беззахисності є потенційним об’єктом сексуального насильства, в цей 
період необхідно закласти первинні установки на безпечну в 
сексуальному контексті поведінку. Саме тому БКДО містить вимогу 
навчити дитину розрізняти рідних, знайомих і чужих людей, з останніми 
поводитися обачно, стримано, користуватися елементарними правилами 
самозбереження: не брати від незнайомців солодощі, іграшки, не 
зваблюватися пропозицією покататися на машині тощо [10, c. 10].  

Обов’язковим елементом змісту сексуального виховання дитини є 
усвідомлення особливого місця в житті кожної людини близьких, 
інтимних стосунків з іншими людьми, ціннісне ставлення до них, 
готовність й уміння проявляти високі почуття і здійснювати відповідні 
вчинки (поважати, цінувати, піклуватися тощо). В структурі БКДО на це 
спрямовані: 

а) компоненти «Сімʼя» і «Родина» освітньої лінії «Дитина в 
соціумі», опанування якими забезпечує формування в дитини родинно-
побутової компетенції – обізнаності із нормами та правилами сімейного 
(родинного) співжиття; здатності їх дотримуватися; уміння підтримувати 
доброзичливі, дружні, довірливі стосунки в родинному колі, виявляти 
турботу і любов до рідних та близьких членів родини [Там само, с. 9–10]; 

б) компонент «Група» цієї ж лінії, який передбачає, що дитина 
«розуміє, що дружба – це прояв взаємної довіри, відданості, поваги між 
людьми. Ініціює дружні стосунки з тими, кому симпатизує, усвідомлює, 
що дружбою треба дорожити» [Там само, с. 10]. 

Як ми бачили вище, обов’язковим компонентом сексуальності є 
вчинки, а сексуального здоров’я – здатність до самоконтролю над 
власною сексуальністю, отже сексуальне виховання включає й 
формування суб’єктності дитини як сутнісної характеристики її 
внутрішнього духовного світу, критеріями якої виступають: здатність 
воліти бути людиною й самою собою, хотіти й могти обстоювати своє 
право на людське самісне існування, самовизначатись в просторі й часі 
свого життя, творити нові змісти та форми буттєвості, здійснювати 
рефлексію своїх творінь, набувати й нарощувати досвід людського буття, 
проектувати його нові форми та змісти [11, с. 336]. 

У дошкільному віці це передбачає набуття знань про себе, свій 
внутрішній світ, ціннісного ставлення до себе як особистості й такого ж 
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ціннісного ставлення до будь-якої людини, уміння співставляти свої 
бажання і вчинки з бажаннями і вчинками інших. Відповідно, освітні 
лінії «Особистість дитини» і «Дитина в соціумі» БКДО спрямовані на 
формування в дитини наступних компетенцій: 

 особистісно-оцінної, яка включає обізнаність дитини з образом 
самої себе, своїм «Я», її місцем у системі людської життєдіяльності (у 
сім’ї, групі однолітків, соціально-комунікативному просторі, в різних 
видах діяльності). Здатність до самооцінки, довільної регуляції власної 
поведінки в різних життєвих ситуаціях, позитивного ставлення до 
власного внутрішнього світу (мотиви, ціннісні орієнтації, бажання і мрії, 
почуття тощо), оптимістичного світовідчуття щодо свого сьогодення і 
майбутнього [10, с. 9]; 

 соціально-комунікативної, яка включає обізнаність із різними 
соціальними ролями людей (знайомі, незнайомі, свої, чужі, діти, дорослі, 
жінки, чоловіки, дівчатка, хлопчики, молоді, літні тощо); з 
елементарними соціальними та морально-етичними нормами 
міжособистісних взаємин; уміння дотримуватись їх під час спілкування. 
Здатність взаємодіяти з людьми, які її оточують: узгоджувати свої дії, 
поведінку з іншими; усвідомлювати своє місце в соціальному 
середовищі; позитивно сприймати себе. Вміння співпереживати, 
співчувати, допомагати іншим, обирати відповідні способи спілкування в 
різних життєвих ситуаціях [Там, с. 10]. 

Таким чином, сексуальне виховання – це цілеспрямований і 
систематичний педагогічний вплив, який сприяє нормальному 
сексуальному розвитку дитини, досягненню нею сексуального здоров’я, 
формуванню здатності до самоконтролю над проявами власної 
сексуальності. 

Зміст сексуального виховання становить система знань, умінь, 
установок щодо сексуальності і статевого життя, які забезпечують 
відповідальну сексуальну поведінку індивіда. 

В умовах ДНЗ така система знань, умінь, установок визначається 
завданнями парапубертатного періоду сексуального розвитку, а 
нормативно-правовою основою реалізації змісту сексуального виховання 
виступає Базовий компонент дошкільної освіти. 
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Ларіонова Н. Б. Зміст сексуального виховання дитини в умовах 

дошкільного навчального закладу  
У статті визначено систему завдань соматичного, психологічного та 

соціального характеру сексуального розвитку дитини дошкільного віку.  
На основі розуміння змісту сексуального виховання як системи 

знань, умінь, установок щодо сексуальності і статевого життя, які 
забезпечують відповідальну сексуальну поведінку індивіда, обґрунтовано 
його специфіку в умовах дошкільного навчального закладу.  

Окреслено потенціал Базового компоненту дошкільної освіти як 
нормативно-правової основи реалізації змісту сексуального виховання 
дитини в парапубертатному періоді (0 – 5-7 років) (освітні лінії 
«Особистість дитини», «Дитина в соціумі»). 

Ключові слова: сексуальний розвиток, сексуальне виховання, 
дошкільний навчальний заклад  

 
Ларионова Н. Б. Содержание сексуального воспитания ребенка 

в условиях дошкольного образовательного учреждения 
В статье определена система задач соматического, 

психологического и социального характера сексуального развития 
ребенка дошкольного возраста. 

На основе понимания содержания сексуального воспитания как 
системы знаний, умений, установок по сексуальности и половой жизни, 
которые обеспечивают ответственное сексуальное поведение индивида, 
обоснованно его специфику в условиях дошкольного образовательного 
учреждения. 
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Определен потенциал Базового компонента дошкольного 
образования как нормативно-правовой базы реализации содержания 
сексуального воспитания ребенка в парапубертатном периоде (0 – 5-7 
лет) (образовательные линии «Личность ребенка», «Ребенок в социуме»). 

Ключевые слова: сексуальное развитие, сексуальное воспитание, 
дошкольное учебное заведение 

 
Larionova N. The Content of Sexual Upbringing of a Child in a Pre-

School Educational Institution 
The article defines the system of tasks of the somatic, psychological and 

social nature of the sexual development of a child of preschool age. 
Based on the understanding of the content of sexual education as a 

system of knowledge, skills, settings regarding sexuality and sexual life that 
provide responsible sexual behavior of the individual, his specificity in the 
conditions of a preschool institution is substantiated. 

The potential of the Basic component of preschool education as a 
normative and legal basis for the implementation of the content of sexual 
upbringing of the child in the parapubеrtat period (0-5 years old) (educational 
lines "Child's personality", "Child in society") is outlined. 

Key words: sexual development, sexual education, preschool educational 
institution. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ВІЙНИ НА ДОНБАСІ 
 

Сьогодні для всього світу вже беззаперечним є факт порушення 
інформаційного суверенітету України, тобто здатності держави 
контролювати і регулювати потоки інформації, які йдуть з-поза меж 
держави. В основі інформаційної війни лежить поширення недостовірної, 
неповної, упередженої інформації про Україну, маніпулювання 
суспільною свідомістю як громадян України, так і інших країн, 
пропаганда війни, національної та релігійної ворожнечі, зміни шляхом 
насильства конституційного ладу нашої країни.  

Ключовим завданням інформаційної війни є інформаційно-
психологічний вплив на свідомість людини інформаційно-психологічними 
або іншими засобами, який викликає трансформацію психіки, зміну 
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поглядів, думок, відносин, ціннісних орієнтацій, мотивів, стереотипів 
особистості з метою вплинути на її діяльність і поведінку [10]. 

Найбільш агресивний, цілеспрямований та професійний 
інформаційно-психологічний вплив було організовано РФ у східному 
регіоні України, де внаслідок пограниччя з РФ та прорахунків в 
інформаційній політиці української держави частина населення 
опинилася в нестандартній соціальній ситуації – «зомбі-реальності», 
ставши жертвою цього впливу. У свідомості людей Донбасу 
сформувалися спотворені, викривлені уявлення про населення інших 
регіонів, владу України та РФ, внаслідок чого частина населення 
Луганської та Донецької областей зненавиділа іншу частину населення та 
владу України, що і стало підставою для сепаратистських та агресивних 
настроїв. Так було порушено процес соціалізації (соціального розвитку) 
особистості. Отже, інформаційна війна перетворила частину населення 
сходу України на жертву несприятливих умов соціалізації. 

Однією з галузей соціальної педагогіки, що досліджує поведінку 
людей, реальних чи потенційних жертв несприятливих умов соціалізації, 
є соціально-педагогічна віктимологія (від лат. victime – жертва та грец. 
logos – слово, поняття, учіння). Отже, перед сучасною соціально-
педагогічною теорією і практикою, зокрема соціально-педагогічною 
віктимологією, стоїть завдання дослідження сутності і механізмів 
перетворення особистості на жертву несприятливих умов соціалізації під 
впливом зовнішніх негативних чинників та вироблення змісту і 
технологій соціально-педагогічної протидії з метою нейтралізації або 
зведення до мінімуму ефекту від ворожого інформаційно-психологічного 
впливу та повернення особистості на шлях успішної соціалізації [8]. 

Метою статті стало розкриття соціально-педагогічних аспектів 
інформаційної війни на Донбасі.  

Для розкриття мети статті ми спиралися на наукові праці з 
проблеми гібридної війни, зокрема її інформаційного складника 
(І. Воробйова [1], В. Горбулін [3], К. Гринько [4], А. Дубина [5], 
В. Панченко [11], В. Петрик [12; 13], С. Савченко [15], В. Толубко [16], 
В. Третьякова [17], П. Шевчук [18] та ін.); власні наукові розвідки щодо 
соціально-педагогічних аспектів гібридної війни на Донбасі (О. Караман 
[7; 8], С. Савченко [14]); колективне міждисциплінарне дослідження 
гібридної війни на сході України науковців Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка [2]. 

Передусім, зазначимо, що події, які відбуваються на Донбасі, 
починаючи з 2014 року, повільно, але неухильно набувають 
особливостей затяжного військово-стратегічного, політико-
економічного, етно-соціального конфлікту; здобувають масштабу 
міжнародного історичного значення. Усе більше дослідників 
переконуються в необхідності розкрити причини того, що сталося, 
виявити й дослідити глибинні закономірності, причинно-наслідкові 
зв’язки, механізми реалізації сепаратистських ідей. Одним з таких 
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завдань, що мають міждисциплінарний характер, і є завдання 
дослідження ролі й особливостей сучасної інформаційної та 
пропагандистської війни, розгорнутої Росією у виправдання й прикриття 
своєї агресії проти України. Для соціально-педагогічної науки це є вкрай 
важливим, оскільки саме цей вид війни деструктивно впливає на 
інтелект, психіку, емоційну сферу покоління юних українців, частина з 
яких вже перебуває під впливом руйнівної сили російської пропаганди. 

Аналізуючи події, що сталися на сході України, з соціально-
педагогічної точки зору, можемо сказати, що основною причиною легкої 
окупації частини території Донбасу стали низький рівень освіченості й 
вихованості громадян, а разом з ним – відсутність у них елементарних 
знань із закономірностей соціального й економічного розвитку 
суспільства і держави; нерозвиненість або недорозвиненість таких 
психічних процесів, як здатність до критичного аналізу, проведення 
аналогій подій в інших країнах, що вже зазнали подібної агресії; 
невміння прогнозувати розвиток соціальної й особистої ситуації; 
маргінальність, тобто невизначеність у приналежності до певної нації і 
держави; інфантилізм, що полягає в соціально-психологічній незрілості, 
схильності шукати причини своїх проблем у непорядності влади, 
обставинах, що склалися, а не в собі та своїй пасивності, роз’єднаності, 
неорганізованості, бездіяльності, лінивості, байдужості до особистісного 
розвитку та розвитку суспільства та легкому захопленні марними мріями 
про те, що хтось прийде і вирішить за нього всі проблеми або «спустить з 
небес неземні блага» [7; 14]. 

Цією ситуацією і скористався ворог, розвʼязуючи війну на сході 
України. Для швидкого ураження масової та індивідуальної свідомості 
людей він використав уже перевірений спосіб – агресивну інформаційно-
психологічну атаку, засновану на використанні низки прийомів 
інформаційно-психологічного впливу, створення й поміщення людей у 
викривлений медійний простір. 

Не претендуючи на аналіз сучасної української інформаційної 
політики та медіа продукції (це справа професійних журналістів), 
зупинимося на соціально-педагогічних характеристиках медійного 
простору, які істотно впливають на формування світоглядних засад 
особистості. 

Слід чітко розуміти, що в реальній інформаційно-
пропагандистській війні, розгорнутій Росією проти України, задіяні всі 
три простору – фізичне (військові дії), інформаційне (головним чином 
телебачення), віртуальне (інтернет, соцмережі). А особливістю їхнього 
використання, а також основною метою, на яку спрямовані всі зусилля, є 
особистість з її когнітивною, психологічною, емоційною сферами. І 
небезпека в тому, що це – особистість молодої людини, з цілком 
несформованим світоглядом, відсутністю життєвого досвіду, 
поверховими знаннями [15]. 
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Інформаційні прийоми, які використовує противник, часто 
примітивні, розраховані на найбільш занедбані маргінальні групи нашої 
молоді. При цьому робиться акцент на асиметричній подачі матеріалу: 
«Україна – це хунта, ЛДНР – народна влада; ополченці – герої, українські 
солдати – карателі». Звідси й однобічність інформаційного потоку: про 
Україну – тільки погане, про Росію та так звані республіки – тільки гарне. 

Для людини освіченої, з високим рівнем культурного й 
інтелектуального розвитку, подібні сюжети не становлять небезпеки, бо в 
їхній основі лежить брехня та елементарна психологічна провокаційна 
схема: оскільки так говорять всі, значить, так воно і є. Але для частини 
молоді, позбавленої інших джерел інформації, цей канал стає 
визначальним при формуванні їхніх ціннісних орієнтацій. 

Таким же примітивним, але для певної категорії молоді дуже 
дієвим, є прийом перенесення історичних фактів на реалії 
сьогоднішнього дня. Особливо, якщо це стосується подій Другої світової 
війни. Увесь рух сепаратизму в Луганській і Донецькій областях 
проходив під кольорами так званої георгіївської стрічки, якою були 
обвішані всі ополченці та їхні поплічники. Для російських окупантів 
вона виступала своєрідним критерієм «свій-чужий». Таким чином, у 
свідомості молоді опосередковано впроваджувалася логічна схема: 
«георгіївська стрічка – вітчизняна війна – спадкоємець перемоги – 
борець з фашизмом – юний герой». Її відсутність, а тим більше 
неприйняття, породжувало інший ланцюжок: «не патріот своєї 
батьківщини – носій західних цінностей – націоналіст – бандерівець – 
фашист». Схема досить примітивна, але в цьому її дієвість – не треба 
думати, зіставляти історичні факти, шукати аргументи, отримувати нові 
знання. Одягнув стрічку і ти вже свій, і навіть герой-переможець, 
спадкоємець славних подвигів своїх предків. Для убогої, неосвіченої, 
малокультурної особистості – це прекрасний шлях раптом відчути себе 
потрібним, затребуваним, залученим до важливої та значної події. А 
якщо за це ще платять гроші, яких він просто заробити не може (у так 
званих республіках просто немає роботи), то цей шлях стає ще більш 
привабливим. А далі вступають в силу закони соціальної психології – 
навішування ярликів (будь-то бандерівець, фашист тощо). Усе це 
породжує автоматичну негативну реакцію на все українське і Україну. Бо 
цей негатив зовсім недавно десятиліттями формувався радянською 
пропагандою. 

Витонченішими й підлими прийомами, до яких широко вдається 
російська пропагандистська машина, є прийоми створення неіснуючих 
об’єктів, подій, фактів, явищ. У цьому випадку необхідно ввести в 
інформаційний простір певне явище, подію, які б володіли великим 
психоемоційним потенціалом. Вони повинні бути не тільки 
правдоподібними, але й зачіпати слухачів за найбільш вразливе, чутливе 
в їхніх світоглядних та духовних засадах. Прикладів таких в діяльності 
російської пропагандистської машини хоч відбавляй. Досить згадати 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 8 (313), 2017  
 

 283

історії з «розп’ятим хлопчиком» на Донбасі чи «зґвалтованою 
дівчинкою» воїнами ЗСУ, які стали вже класичними. З цієї ж серії – 
розповіді «очевидців» про обстріл Збройними Силами України міст 
Донбасу, розстріли мирного населення, тортури й наруги над 
полоненими російськими солдатами та ополченцями. І хоча вже давно 
всім цим брехливим фактам надана відповідна оцінка й доведена їхня 
відсутність у дійсності, усе ж таки свого часу вони зіграли негативну 
роль у формуванні іміджу української армії та країни в цілому. 

Небезпека такого пропагандистського прийому полягає в тому, що 
він не тільки створений маячними фантазіями інформаційних найманців 
та масово розтиражований, але й отримали жорсткої інтерпретації, яка 
виключає інше трактування. Час розставляє все на свої місця, але, поки 
фальшивка знаходиться в інформаційному просторі, вона отруює розум 
та свідомість частини населення. 

Досить поширеним є і прийом, спрямований на формування у 
населення непідконтрольних територій почуття «скривдженого 
патріотизму» (термін запропонований О. Омельченко). Жителям так 
званих республік нав’язується думка, що все, що відбувається негативного 
в їхньому житті, є результатом змови США, Євросоюзу проти Росії, а 
Україна використовується ними як інструмент реалізації такої політики. 
Саме тому треба згуртуватися та захищати свою нову батьківщину: нам 
важко, але не з нашої вини; у нас не хунта, а народна влада; у нас 
безкоштовна освіта у ВНЗ; у нас немає олігархів та корупції тощо. 

Таке «промивання мізків» особливо небезпечно для юнацтва та 
молодших школярів, які не мають можливості порівнювати ситуацію 
сьогоднішнього дня з життям в Україні до 2014 року. 

Така пропаганда фактично спрямована на постійне включення 
негативного (якщо це Україна) або позитивного (якщо це ЛДНР) смислів у 
будь-яке фактичне повідомлення. Реально вона весь час працює не з 
фактами і подіями, а з їх інтерпретацією, а точніше реінтерпретацією, яка 
легко перетворює негативне явище в позитивне і навпаки. Будь-який факт 
їй цікавий тільки з точки зору можливості формувати заданий стереотип. 

Ще однією особливістю, що впливає на хід сучасної інформаційної 
війни, є те, що вона ведеться в атмосфері своєрідного інформаційного 
хаосу. Сьогодні людина знаходиться в стані перенасичення інформацією; 
вона фактично не захищена від різних інформаційних потоків, часто не в 
змозі в них орієнтуватися, а отже обирати для себе необхідний ресурс. Це 
повною мірою використовується пропагандистами у своїх інтересах, 
оскільки це дозволяє висувати необхідні на даний момент версії. 

Фіналом таким пропагандистських зусиль, а в цілому й 
генеральним завданням інформаційної війни є створення в 
інформаційному хаосі такого собі «оазису» психологічного комфорту для 
окремої особистості. Людина в цьому випадку звільняється від болючого 
процесу самостійного пошуку істини, а задовольняється запропонованим 
їй сурогатним розумінням того, що відбувається. У цьому випадку 
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психоемоційна комфортність забезпечується впевненістю в тому, що всі 
недоліки та проблеми сконцентровані у супротивника, а він та його 
референтне оточення належать до прогресивної соціальної групи. 

На жаль, сьогодні Україна в інформаційній війні знаходиться в 
обороні, а не в наступі. І допоки ми не контролюємо інформаційний 
простір на власній території, ми не можемо розраховувати на підтримку 
там власного населення. А це означає постійне підкріплення терористів з 
боку зомбованого населення. 

Способом протидії негативному інформаційному пливу на 
свідомість та психіку особистості є інформаційно-психологічна протидія 
– це складова інформаційно-психологічної боротьби, спрямована на 
власну аудиторію, яка одночасно є мішенню для спеціальної пропаганди 
(інформаційно-психологічних операцій) противника, з метою 
нейтралізації або зведення до мінімуму ефекту від ворожого 
інформаційно-психологічного впливу. Вона включає комплекс заходів, 
спрямованих на захист певної системи світоглядних орієнтирів, настанов, 
стереотипів, на основі яких ґрунтується високий морально-
психологічний стан особистості та здатність Українського народу до 
опору агресору [10, с. 43–51].  

Тому перед соціально-педагогічною наукою стоїть завдання 
розробки стратегії і тактики інформаційно-психологічної протидії 
агресивному інформаційно-психологічному впливу на людей, особливо, 
дітей і молодь, соціальними, освітніми, виховними та психологічними 
засобами. 

Таким чином, досліджуючи соціально-педагогічні аспекти 
інформаційної війни на Донбасі, нами було розкрито її соціально-
педагогічні причини, сутність та прийоми руйнівного впливу на значну 
частину населення. 

Зокрема встановлено, що ключовим завданням інформаційної війни 
РФ проти України є інформаційно-психологічний вплив на свідомість 
людини інформаційно-психологічними або іншими засобами, який 
викликає трансформацію психіки, зміну поглядів, думок, відносин, 
ціннісних орієнтацій, мотивів, стереотипів особистості з метою вплинути 
на її діяльність і поведінку. Внаслідок цілеспрямованої інформаційної 
війни РФ проти України у свідомості частини населення Донбасу 
сформувалися спотворені, викривлені уявлення про населення інших 
регіонів та владу України, що стало підставою для сепаратистських та 
агресивних настроїв; перетворення людей на жертв несприятливих умов 
соціалізації. 

У ході дослідження було узагальнено низку прийомів, що 
використовує ворог в інформаційній війні проти України: дискредитація 
України в ЗМІ, неправдиві SMS-повідомлення українським 
військовослужбовцям та населенню, асиметрична подача матеріалу, 
перенесення історичних фактів на реалії сьогоднішнього дня, створення 
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неіснуючих подій, фактів та явищ, формування у населення 
непідконтрольних територій почуття «скривдженого патріотизму» тощо. 

Зроблено висновок, що перед сучасною соціально-педагогічною 
наукою стоїть завдання дослідження сутності і механізмів перетворення 
особистості на жертву несприятливих умов соціалізації під впливом 
зовнішніх негативних чинників та вироблення змісту і технологій со-
ціально-педагогічної протидії з метою нейтралізації або зведення до 
мінімуму ефекту від ворожого інформаційно-психологічного впливу та 
повернення особистості на шлях успішної соціалізації. 

Тому наступним кроком дослідження в цьому напрямі буде 
розробка змісту і технологій соціально-педагогічного протидії 
інформаційно-психологічному впливу РФ на населення Донбасу. 
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Савченко С. В., Караман О. Л. Соціально-педагогічні аспекти 

інформаційної війни на Донбасі 
У статті на основі аналізу наукової літератури та військових подій, 

що відбуваються на сході України, починаючи з 2014 року, розкрито 
соціально-педагогічні аспекти інформаційної війни на Донбасі. 
Встановлено, що ключовим завданням інформаційної війни РФ проти 
України є інформаційно-психологічний вплив на свідомість людини 
інформаційно-психологічними або іншими засобами, який викликає 
трансформацію психіки, зміну поглядів, думок, відносин, ціннісних 
орієнтацій, мотивів, стереотипів та поведінки і перетворює людей на 
жертв несприятливих умов соціалізації.  

Узагальнено низку прийомів, що використовує ворог в 
інформаційній війні проти України: дискредитація України в ЗМІ, 
неправдиві SMS-повідомлення українським військовослужбовцям та 
населенню, асиметрична подача матеріалу, перенесення історичних 
фактів на реалії сьогоднішнього дня, створення неіснуючих подій, фактів 
та явищ, формування у населення непідконтрольних територій почуття 
«скривдженого патріотизму» тощо. 

Зроблено висновок, що перед сучасною соціально-педагогічною 
наукою стоїть завдання дослідження сутності і механізмів перетворення 
особистості на жертву несприятливих умов соціалізації та розробка змісту 
і технологій соціально-педагогічної протидії з метою нейтралізації або 
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зведення до мінімуму ефекту від ворожого інформаційно-психологічного 
впливу та повернення особистості на шлях успішної соціалізації. 

Ключові слова: Донбас, інформаційна війна, інформаційно-
психологічний вплив, соціально-педагогічна протидія. 

 
Савченко С. В., Караман Е. Л. Социально-педагогические 

аспекты информационной войны в Донбассе 
В статье на основе анализа научной литературы и военных 

событий, происходящих на востоке Украины, начиная с 2014 года, 
раскрыты социально-педагогические аспекты информационной войны в 
Донбассе. Установлено, что ключевой задачей информационной войны 
РФ против Украины является информационно-психологическое 
воздействие на сознание человека информационно-психологическими 
или другими средствами, который вызывает трансформацию психики, 
изменение взглядов, мнений, отношений, ценностных ориентаций, 
мотивов, стереотипов и поведения и превращает людей в жертв 
неблагоприятных условий социализации. 

Обобщены приемы, которые использует враг в информационной 
войне против Украины: дискредитация Украины в СМИ, неправдивые 
SMS-сообщения украинским военнослужащим и населению, 
асимметричная подача материала, перенос исторических фактов на 
реалии сегодняшнего дня, создание несуществующих событий, фактов и 
явлений, формирование у населения неподконтрольных территорий 
чувства «обиженного патриотизма» и другие. 

Сделан вывод, что перед современной социально-педагогической 
наукой стоит задача исследования сущности и механизмов превращения 
личности в жертву неблагоприятных условий социализации и разработка 
содержания и технологий социально-педагогического противодействия с 
целью нейтрализации или сведения к минимуму эффекта от враждебного 
информационно-психологического воздействия и возвращения личности 
на путь успешной социализации. 

Ключевые слова: Донбасс, информационная война, 
информационно-психологическое воздействие, социально-
педагогическое противодействие. 

 
Savchenko S., Karaman O. Social and Pedagogical Aspects of the 

Information Warfare on the Donbas 
In the article based on the analysis of scientific literature and military 

events taking place in eastern Ukraine, starting from 2014, are revealed the 
social and pedagogical aspects of the information warfare on the Donbas. It 
was established that the key task of the RF information warfare against 
Ukraine is the informational and psychological influence on the human 
consciousness by means of information psychological or other means that 
causes the transformation of the psyche, change of views, thoughts, 
relationships, values orientations, motives, stereotypes and behavior, and 
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transforms people into victims unfavorable conditions of socialization. A 
number of techniques used by the enemy in the information warfare against 
Ukraine are generalized: the discredit of Ukraine in the media, false SMS-
messages to Ukrainian servicemen and the population, asymmetric filing of 
material, the transfer of historical facts to the realities of today, the creation of 
non-existent events, facts and phenomenon, population formation uncontrolled 
territories the feeling of «erverted patriotism», etc. 

The conclusion is made that the task of studying the essence and 
mechanisms of transformation of personality into the victim of unfavorable 
conditions of socialization and the development of content and technologies of 
social and pedagogical counteraction in order to neutralize or minimize the 
effect of enemy information and psychological influence and return are facing 
the modern social and pedagogical science and the return personality on the 
path to successful socialization. 

Key words: Donbas, information warfare, informational and 
psychological influence, social and pedagogical counteraction. 
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ПРОВІДНІ КОНЦЕПЦІЇ РИЗИКУ ТА МЕНЕДЖМЕНУ 

РИЗИКІВ У СОЦІАЛЬНИХ НАУКАХ 
 
Проблема ризику є міждисциплінарною, його термінологією 

оперують у природничих, технічних та соціальних науках. Визначення 
загального методичного, міждисциплінарного базису поняття 
ускладнюється, насамперед, тим, що в дослідженні ризику часом 
використовують несумісні методи і моделі. В основі теорій ризику 
фіксуються методологічні принципи і підходи, які виявляються 
вбудованими в динаміку еволюції парадигмальних основ науки, 
соціокультурних контекстів, відображають сформовану специфікацію і 
розмежування різних дисциплінарних областей. Ризик в історії розвитку 
соціуму об’єктивно супроводжував, а в окремих випадках і визначав, 
людське пізнання, ставав його атрибутом. Необхідність прийняття 
ризику (йти на ризик) була зумовлена практичною потребою діяльності 
людини. Упродовж історії людство змінювало своє розуміння того, що 
таке ризик, якими є його джерела, як можна його уникнути. Якщо на 
початкових стадіях розвитку суспільства основними джерелами ризику 
були природні явища, а шляхами уникнення ризику – просторові 
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пересування та чари шаманів, то сьогодні в якості найбільш небезпечних 
джерел ризику розглядаються сучасні технології, а методами та 
механізмами його уникнення виступають якнайбільш точні розрахунки, 
прогнози та передбачення, що ґрунтуються на складних, часто 
міждисциплінарних наукових підходах. 

Метою статті є аналіз еволюції наукових підходів щодо визначення 
ризику, а також обґрунтування необхідності вироблення сучасного 
загальноприйнятного понятійного апарату щодо даної категорії. 

Аналіз наукової літератури дає змогу зробити висновок, що, 
науковці, які досліджують проблеми ризиків, дотримуються дихотомії, у 
рамках якої виокремлюють два види ризику – техногенний та 
соціогенний. Останній розуміють як наслідок виникнення у суспільстві 
ситуації невизначеності через втрату з боку суспільства контролю над 
соціальними і, в цілому, соціетальними змінами. До них належать, перш 
за все, суспільні конфлікти, різновиди девіації (особливо делінквенція), 
деякі форми соціальної напруженості. Погляди на сутність, специфіку, 
типи соціального ризику також мають багато розбіжностей [4, c. 23]. 

Наукове осмислення ризику почалося наприкінці XIX – початку 
XX сторіччя, коли в основному були сформовані уявлення про 
ймовірнісний, стохастичний характер тенденцій суспільного розвитку. 
Своєрідним їх узагальненням стала праця Ф. Найта «Ризик, 
невизначеність і прибуток», що започаткувала серію досліджень, в основі 
яких – класична парадигма [3, c. 44]. 

Для початкового періоду розвитку класичних концепцій 
характерною була інтерпретація ризику через призму математичної 
теорії ймовірностей. В результаті сформувалося поняття ризику, яке 
виходить з категорії невизначеності і аналізується як квантифікована 
величина потенційної небезпеки. Він відображає ймовірність і розмір 
можливих збитків, виграшу чи їх змінні величини; відповідно його 
вимірювання зводиться до вимірювання можливих потенційних втрат. 
Такий підхід і сьогодні є досить поширеним для ряду напрямів 
ризикології. Ризикована чи проблемна ситуація у такому дискурсі «є 
різновидом невизначеності, коли настання можливих подій є ймовірним і 
може бути оцінене» [5, с. 73]. У класичній теорії ризик завжди включає 
дві взаємопов’язані компоненти – об’єктивну (онтологічна 
невизначеність) та суб’єктивну (гносеологічна невизначеність). Оскільки 
чиста онтологічна невизначеність не може бути визначеною повністю, а 
гносеологічна невизначеність передбачає відсутність логічної і 
пізнавальної упорядкованості, то класичний підхід дає змогу розкрити 
сутність ризику через невизначеність, використовуючи для формалізації 
ряд суміжних категорій – ймовірність, випадковість тощо. 

Ф. Найт уперше запропонував розрізняти поняття «невизначеність» 
та «ризик», підкреслюючи принципову можливість вимірювання 
останнього, «ризик – це невизначеність, яку можливо виміряти, на 
відміну від власне невизначеності, яка передбачає неможливість 
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вимірювання, зокрема щодо майбутніх подій; ризиком називається 
невизначеність будь-якого виду, пов’язана з непередбачуваними 
обставинами» [5, с. 225]. Своєрідною реалізацією запропонованих 
Ф. Найтом принципів стали статистичні методи, методи екстраполяції 
(аналіз та агрегація фактів досвіду в класи та побудова гіпотез щодо 
майбутніх подій), індукції та каузального (встановлення відносин 
підпорядкованості змінних у різних класах об’єктів) пояснення. 

Основна мета класичних теорій полягала в розробці універсального 
методу, за допомогою якого вирішувалася проблема дослідження та 
управління ризиком. Однак класичні концепції, з їх орієнтацією на 
статистичні методи, не враховували ціннісні аспекти та демонстрували 
обмеженість свого застосування. Оскільки в ситуаціях ризику досить 
часто відсутні емпіричні дані, що можуть підтвердити чи спростувати ті 
чи інші прогнози, то у таких випадках неможливо достовірно встановити 
не лише ймовірність настання події, а й об’єктивно визначити розміри 
пов’язаних з нею збитків. У будь-якому разі суб’єкти керуються 
здебільшого ймовірнісними величинами, а тому класичне розуміння 
ризику, хоча й створює передумови для раціональних рішень, однак для 
більш адекватного розуміння потребує врахування кореляції потенційно 
негативних результатів з оцінками та розмаїттям різних видів активності 
суб’єкта. Для цього необхідно враховувати, з одного боку, що ризик не 
можна розглядати як ситуацію чистої невизначеності чи визначеності 
(детермінованості); з другого, ризик – це наукова категорія, що виходить 
з характеристики ситуації вибору. Також необхідно брати до уваги 
прагматичний і соціокультурний аспекти ризику. Так, Н. Луман 
експлікує істотні прагматичні характеристики ризику, дотримуючись 
балансу між специфічністю та універсальністю даної дефініції. Форма 
поняття ризику задається у вигляді багатоступеневої схеми 
контингентного (випадковість, невизначеність, необхідність» [3, с. 68]. 

У межах класичної теорії ризику необхідно відзначити праці 
Д. Мілля [3, с. 9], який ототожнював ризик з математичним очікуванням 
збитків, що матимуть місце внаслідок реалізації того чи іншого рішення. 

А. Маршалл і А. Пігу вважали, що підприємці, які здійснюють свою 
діяльність за умов невизначеності, повинні керуватися двома 
категоріями: розміром очікуваного прибутку та величиною його 
можливих відхилень. Поведінка керівника, згідно з цією теорією, 
обумовлюється концепцією максимальної корисності, тобто за 
можливості вибору перевага надається варіанту, у якому коливання 
прибутку є найменшими [4, с. 10]. 

Дж. Кейнс систематизував раніше відомі теорії ризику та доповнив 
їх фактором задоволення від ризику, суть якого полягає в тому, що 
заради більшого очікуваного прибутку керівник, зазвичай, більше 
ризикує. Це дало йому змогу стверджувати, що категорія ризику 
пов’язана з ймовірністю відхилення від поставлених цілей [3, с. 101]. 

Протягом наступних років теорія ризику набула розвитку в працях 
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Л. Джонсона [3, с. 61]. Наукові доробки автора виходили з 
фундаментальних досліджень, пов’язаних із системним аналізом, теорією 
управління, теорією дослідження операцій та теорією ігор. У подальшому 
західна економічна думка розвивалася у напрямі теорії вибору, прийняття 
рішень в умовах ризику і невизначеності (Р. Марквіц, Д. Тобін, Б. Лінтнер, 
Шмітт). В Ураїні, яка на той час була частиною союзної держави, 
дослідження ризику були відсутніми, оскільки у 20-ті роки минулого 
століття було прийнято ряд законодавчих актів, які однозначно визначили 
поняття «нормального виробничо-гос-подарського ризику», а в середині 
30-х років у світлі жорсткого централізованого управління ризик було 
оголошено непотрібним капіталістичним рудиментом. 

Завдяки працям У. Бека і Е. Гідденса набула значної популярності 
так звана «про-блема суспільства ризику». Суспільство ризику вони 
розглядають не за основними технологіями його розвитку та 
функціонування, а за тими умовами, які є провідними у визначенні 
способу життя, а саме за умовами розподілу ризиків. У. Бек виділяє такі 
значимі соціальні особливості ризику [1, с. 55]: ризик завжди 
притаманний соціальній системі; чисельне значення ризику виступає 
функцією якості соціальних відносин та процесів; ступінь ризику 
залежить від ступеня підготовленості експертів. Суспільство ризику 
виробляє технологічні та соціальні ризики. Це відбувається в усіх сферах 
життєдіяльності суспільства – економічній, політичній, соціальній. 
Ризики, відповідно до концепції У. Бека, долають кордони держав та 
набувають глобального значення. Універсальні для всіх суспільств 
небезпеки супроводжують постіндустріальне соціальне виробництво, у 
якій би країні воно не знаходилося. У соціальній сфері ризики 
трансформують соціальну структуру. Суспільство ризику не може бути 
подане у категоріях класового суспільства, сьогодні ці категорії 
набувають відносного характеру. Змінюють своє значення такі 
соціально-класові ознаки, як багатство, влада, престиж. 

Ризик у концепції Е. Гідденса аналізується на рівні соціальних 
систем. На його думку, ризик є результатом модернізації та активізується 
процесами глобалізації. Життя в епоху «пізньої модернізації» – це життя 
у світі випадковостей та ризику, які є не-від’ємним супутником системи, 
що прагне до встановлення панування над природою та рефлективного 
створення історії [1, с. 13]. Повсякденне знання сучасного ризикованого 
середовища зумовлює усвідомлення обмеженості експертного знання. 
Віра, що підтримує довіру у експертні системи, включає процес 
«розблокування» невігластва пересічних громадян, які насамперед 
підпорядковуються вимогам експертів. 

Наприкінці 80-х років минулого сторіччя Г. Отвей запропонував 
відрізняти ризик на рівні сприйняття й об’єктивний ризик [5, с. 37]: 

 «реальний ризик» – імовірність реалізації небажаних наслідків, 
що існує об’єктивно); 

 «ризик на рівні спостереження» – оцінка реального ризику на 
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підставі наукової теорії, виступає предметом імовірнісних експертних 
досліджень; 

 «ризик на рівні сприйняття» – оцінка реального ризику, що 
здійснюється без застосування будь-яких теоретичних моделей, 
вивчається, у першу чергу, психологією та соціологією. 

М. Дуглас не обмежуючись концептуальним баченням ризику, 
пропонує групову модель-матрицю, за допомогою якої пояснює 
поведінкові стратегії людей. В основі даної моделі знаходяться люди як 
продукт культури, вони є результатом певного виховання, що зумовлює 
до формування в них відповідних стереотипів: поборники рівноправ’я, 
індивідуалісти, ієрархісти, фаталісти і відлюдники [4, с. 53]. 

Н. Луман виводить два параметри ризику. Перший – ризик виникає 
випадково, можливість передбачення наслідків соціальної дії не може бути 
повністю адекватною. Друге – проблема ризику постає в результаті 
рішення, а тому пропонується реалізувати соціологічний підхід, який 
полягає у осягненні феномену ризику лише відповідно до смислу 
комунікацій – включаючи, звичайно, і повідомлення у комунікації про 
індивідуально прийняті рішення. На думку Н. Лумана: «Відмова від ризику, 
особливо у сучасних умовах, означала б відмову від раціональності» [2, 
с. 80]. Але якщо маєш намір спостерігати за раціоналістичною традицією, 
тоді необхідно відірватися від притаманного їй розуміння проблеми. 
Потрібно лишити їй проблеми, але при цьому усе-таки розуміти, що вона не 
може бачити те, чого вона не може бачити» [2, с. 89]. 

О. Яницький розглядає ризик у контексті модернізаційних процесів, 
він вважає, що будь-якому суспільному виробництву притаманна двоєдина 
рушійна сила – з одного боку, вона є генеруючою, а з другого – 
руйнівною. «Суспільство ризику» – це такий погляд на характер творення 
суспільного життя, коли виробництво благ та лих, досягнень та втрат 
трактуються як дві – онтологічно та гносеологічно – рівнозначні сторони 
даного процесу [4, с. 6]. Вчений виділяє два якісно різні типи перехідного 
суспільства: суспільство, у якому переважають процеси розвитку, та 
суспільство, для якого більш характерними є руйнівні процеси. 

При розгляді особливостей модерністського підходу до ризику 
можна виділити такі риси: визнання об’єктивного характеру наукового 
знання про ризик, використання здебільшого позитивістських засобів при 
аналізі ризику, логіка пізнання і управління ризиком, заснована на 
принципі домінування наукової експертизи. Для протидії ризикам 
модернізації суспільство створило та постійно удосконалює наступні три 
види соціальних технологій: створення технологій, що мінімізують ризики 
людини; формування та удосконалення технологій захисту; прийняття 
міжнародного законодавства та створення відповідних інституцій, 
діяльність яких націлена на розробку та підтримку так званої системи 
«норм ризику» як елемента архітектури глобального світового порядку. 

В некласичних теоріях ризик як об’єктивний компонент відображає 
той чи інший ступінь невизначеності щодо середовища активності 
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суб’єкта. Суб’єктивний компонент ризику у даному випадку відображає 
готовність суб’єкта приймати рішення з урахуванням характеру та 
динаміки об’єктивної невизначеності. Іншим компонентом неокласичної 
інтерпретації є висвітлення прагматичних основ ризику. Ризик 
трансформується із статичного об’єкта дослідження в динамічний процес 
взаємодії людини, суспільства і природи. 

Остаточно наука про ризик сформувалася лише наприкінці 
XX століття завдяки практичним потребам забезпечення безпеки в 
техносфері, стабільності суспільного виробництва в економіці та 
соціальної безпеки. Вивченням проблеми соціального ризику в Україні 
присвячені праці Н. Борецької, М. Долішнього, І. Гнибіденка, А. Колота, 
Е. Лібанової, О. Новікової та інших вчених і фахівців. Визначення рівня 
соціальних ризиків, в основному, вони розглядають у контексті 
соціальної безпеки та соціального захисту. 

На сучасному етапі розвитку ризикології як науки піддаються 
критиці уявлення про ризик, представлені у модерністських теоріях, та 
виникають постмодерністські теорії ризику. Вони базуються на вивченні 
сьогоднішніх тенденцій розвитку суспільства, серед яких можна виділити: 

 універсалізацію ризику, тобто актуалізацію катастроф, що 
загрожують усім, незважаючи на належність до тієї чи іншої соціальної 
групи, а також ставлення до влади; 

 глобалізацію ризику, яка так чи інакше впливає на життєві 
орієнтації широких верств населення різних країн; 

 інституалізацію ризику, тобто появу організацій, що сприймають 
його як основний принцип власних дій; 

 виникнення й посилення ризику в результаті ненавмисного 
побічного ефекту, наприклад погіршення екології внаслідок розвитку 
промисловості. 

Особливостями постмодерністського підходу до ризику є визнання 
відносного характеру будь-якого знання про ризик, в тому числі 
запропонованого наукою; використання здебільшого якісних засобів 
аналізу ризику; логіка пізнання та управління ризиком заснована на 
принципі соціального діалогу всіх зацікавлених суб’єктів. 

Таким чином, у більшості наукових теорій ризики висвітлюються, 
здебільшого, у двовимірній площині – масштабність ризиків та сфера 
існування ризиків. 

Є не лише різні точки зору у розумінні поняття «ризик», а й різні 
підходи до оцінки його об’єктивного і суб’єктивного характеру. Ряд 
авторів виходять з того, що ризик – категорія об’єктивна, що дає змогу 
регулювати відносини між людьми (ризик розглядається в якості можливої 
небезпеки випадкової появи негативних на-слідків); інші дотримуються 
позиції суб’єктивної концепції ризику (ризик завжди є суб’єктивним, 
оскільки виступає як оцінка людиною можливих альтернатив). 

Ризику притаманні як об’єктивна, так і суб’єктивна характеристики, 
причому об’єктивна є виразом негативного впливу неконтрольованих 
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випадкових подій, а суб’єктивна базується на ігноруванні об’єктивного 
підходу і виникає внаслідок реалізації ризику через свідомість людини. 

Аналіз наукових підходів щодо поняття соціальних ризиків дав 
можливість виділити їх загальні характеристики: 

 соціальні ризики не є наслідком причин, обумовлених 
природними чи технологічними процесами, а також індивідуальними 
біологічними і поведінковими особливостями окремих індивідів; 

 соціальні ризики розглядаються як небезпека, що виникає і 
проявляється в соціальній сфері, вона може негативно вплинути на 
життєдіяльність окремих соціальних груп; 

 соціальний ризик пов’язаний зі змінами у суспільстві, він є 
наслідком невідповідності діяльності суб’єкта та об’єкта ризику змінам 
соціального середовища. 

На нашу думку, поняття ризику в соціальній площині має 
поєднувати як екзогенний, так і ендогенний характер та зміст – ризики 
можуть бути пов’язані не лише з можливими втратами, а й з 
можливостями отримання переваг та прибутку. 

Дослідження соціальних ризиків повинні виходити, насамперед, з 
характеру їх прояву. Позитивний зміст соціальних ризиків полягає в тому, 
що розвиток будь-якої системи неможливий без прийняття рішень, наслідки 
яких мають неоднозначний характер. Суб’єктивність ризиків проявляється у 
тому, що суб’єкт управління свідомо ризикує на основі аналізу цілей, 
альтернатив і перспектив розвитку. Негативний характер соціальних 
ризиків знаходить прояв у високій імовірності настання нега-тивних 
наслідків від дії факторів, які несуть загрози стабільному розвиткові 
соціуму. Об’єктивність цих ризиків може полягати у неможливості їх 
запобігання, стихійності та незворотності негативних суспільних процесів. 
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ризиків у соціальних науках 
Стаття присвячена аналізу наукових підходів щодо визначення 

наукової категорії «ризик». Обґрунтована необхідність вироблення 
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відповідного загальноприйнятного понятійного апарату та його 
нормативно-правового закріплення, що дасть змогу запровадження 
ефективної системи управління ризиками в освітній сфері. 

Ключові слова: соціальні ризики, невизначеність, загроза. 
 
Сомова Е. А. Ведущие концепции риска и менеджмента рисков 

в социальных науках 
Статья посвящена анализу научных подходов к определению 

научной категории «риск». Обоснована необходимость выработки 
соответствующего общепринятого понятийного аппарата и его 
нормативно-правового закрепления, что позволит внедрение 
эффективной системы управления рисками в сфере образования. 

Ключевые слова: социальные риски, неопределенность, угроза. 
 
Somova О. Leading Conceptions of Risk and Management of Risks 

in Social Sciences 
The article is dedicated to the analysis of scientific approaches in 

relation to determination of scientific category "risk". It is proved the necessity 
of making of corresponding generally accepted definitions and their regulatory 
fixing that will give an opportunity of implementation of effective control 
system of risks management in educational sphere. 

Key words: social risks, uncertainty, danger. 
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СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІННОВАЦІЙНИХ  

PR-ТЕХНОЛОГІЙ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ 
 
PR-технології довели свою ефективність у різних сферах 

соціального життя і стали атрибутом повсякденної діяльності установ. В 
Україні паблік рілейшнз (PR) сприймається лише як допоміжний засіб 
інформування громадськості про власну діяльність. Відповідно, суттєвою 
проблемою є відсутність стратегічного бачення можливостей 
застосування інноваційних технологій зв’язків із громадськістю як 
найважливішого елементу діяльності соціальних установ.  

Відзначимо, що загальні аспекти до розробки теоретичних і 
практичних аспектів маркетингових комунікацій представлено у роботах 
В. Бабкіна, Р. Беста, Ф. Котлера, В. Іванова, І. Манна, В. Мишляєва, 
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Е. Розена та інших. Суттєво поглиблюють розуміння досліджуваного 
феномена ідеї зарубіжних дослідників – Н. Абельмас, І. Альошиної, 
С. Блека, М. Бочарова, Ф. Буарі, Г. Іванченко, Г. Тульчинського та інших. 
Теоретико-методичні аспекти PR-технологій аналізували українські вчені 
– О. Дудко, В. Іванов, В. Королько, Г. Почепцов, І. Слісаренко, 
Є. Тихомирова та інші. 

Метою статті є розкриття теоретичних підходів до визначення PR, 
PR-технологій, обґрунтування їх можливостей у соціальній сфері. 

Сьогодні не існує єдиного прийнятого визначення «PR-технології». 
Для конкретизації та уточнення звернемося, передусім, до висвітлення 
наукової категорії «PR» у науково-довідковій літературі. Так, словник-
довідник реклами і поліграфії дає таке визначення «паблік рілейшнз» (public 
relations, PR) – це дії та заходи, спрямовані на підвищення впізнаваності 
образу для учасника ринку і його престижу; функція управління, яка 
допомагає організаціям досягти ефективних зв’язків з різними типами 
аудиторій. Перша всесвітня асамблея Асоціації PR у Мехіко запропонувала 
в 1978 році таке визначення: «Паблік рілейшнз – мистецтво і соціальна 
наука аналізу тенденцій, пророкування наслідків, рекомендації керівникам 
організацій і виконання запланованих програм дій, які служать як інтересам 
організації, так і інтересам громадськості» [11].  

Оскільки термін PR (буквально – «публічні відносини») спочатку 
сформувався в сфері бізнесу, представимо його трактування у словнику 
бізнес-термінів – це різновид маркетингу, що передбачає стимулювання 
попиту на товар певної фірми шляхом формування сприятливої 
громадської думки про організацію і її продукцію в цілому [12]. Словник 
технічного перекладача розуміє PR як створення сприятливої репутації в 
очах громадськості, за допомогою створення репутації в ЗМІ, управління 
чутками, підтримання лояльності до організації серед її членів. При 
цьому розрізняють два різновиди зв’язків із громадськістю – це 
політичний і бізнес PR [13]. Юридична енциклопедія представляє PR як 
некомерційні відносини з громадськістю, створення сприятливої думки 
про виробника товарів або послуг не тільки серед потенційних клієнтів, 
але і у пресі, різних громадських організаціях, виборчих установах [17]. З 
точки зору психології, PR – це усвідомлена, професійна, систематична і 
спланована управлінська діяльність, спрямована на формування і 
підтримку стратегічного взаєморозуміння між організацією і 
громадськістю [10].  

Оскільки PR відносять до маркетингових комунікацій, розглянемо 
його трактування з позиції маркетингу. По-перше, це технологія 
комунікаційного менеджменту; по-друге, різновид маркетингових 
комунікацій, який використовується фірмою, щоб відповісти на 
очікування цільових аудиторій і за допомогою об’єктивної інформації 
впливати на мотивацію тих, чиї дії, судження або думки можуть 
вплинути на діяльність або розвиток компанії. За допомогою PR 
організація добивається взаєморозуміння із суспільством [9]. 
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Складовою поняття «PR-технології» є термін «технологія», який у 
довідково-енциклопедичній літературі (грец. τεχνη – майстерність, 
техніка; λογος – передавати) представлено як сукупність знань, 
відомостей про послідовність окремих виробничих операцій у процесі 
виробництва чогось; начальний предмет, що викладає ці знання, 
відомості; сукупність способів обробки або переробки матеріалів, 
виготовлення виробів, проведення різних операцій тощо [14, с. 445]. 
Існують різні види технологій – технічні, економічні, управлінські, 
освітні, соціальні, маркетингові, інформаційно-комунікаційні тощо. PR-
технології відносять як до соціальних, так і до маркетингових технологій. 
При цьому до сих пір немає узгодженості у питаннях термінології. Так, 
досить часто PR-технології ототожнюють з рекламно-інформаційними і 
вважають їх подібними за описом і характеристиками. 

PR-технології – це поняття, зміст якого динамічно розвивається та 
розширюється, тому чіткого та єдиного визначення серед науковців досі 
не існує. Якщо відносити PR-технології до соціальних, то можна 
стверджувати, що вони дають змогу не лише вивчати і передбачати різні 
соціальні зміни у суспільстві, а й активно впливати на практичну сферу 
життя й отримувати запрограмований результат. 

Зарубіжні дослідники з вивчення зв’язків із громадськістю 
переконливо наголошують, PR-технології – це «синтез ідеї та 
технологічної схеми її реалізації, який позначається абревіатурою RACE, 
де research – аналіз і постановка завдань, action – дія, тобто розробка 
програми, communication – спілкування, тобто реалізація розробленої 
програми інформаційно-комунікативними засобами, evaluation – оцінка, 
визначення результатів та внесення коректив у програму» [16, c. 112]. У 
розумінні Є. Кияниці [6], технології зв’язків із громадськістю – це 
плановані тривалі зусилля, спрямовані на створення і підтримку 
доброзичливих відносин і взаєморозуміння між організацією та 
громадськістю. Вони покликані сприяти соціально-економічній адаптації 
соціальних установ. Оригінальне бачення PR-технологій запропонувала 
Л. Кочубей, представивши їх як «системи інформаційно-аналітичних дій, 
принципом яких є забезпечення реалізації політичних завдань на підставі 
чесного і поважного ставлення до виборця» [7, с. 27]. 

Таким чином, провівши порівняльний аналіз наукових підходів до 
визначення PR-технологій, ми представили власне бачення цього 
феномену – це соціальні технології, що комплексно використовують 
засоби, методи збору, обробки й передачі даних (первинної інформації 
соціальної тематики) для одержання інформації нової якості та 
інформування громадськості про стан об’єкта, процесу чи явища.  

Зазначимо, що технологізація охопила різні сфери, у тому числі й 
PR. «Технологізація, на думку В. Заріцької, дає можливість побачити всю 
сукупність засобів, що використовуються суспільством для його 
функціонування – від вищих органів управління державою до 
специфічних соціальних інститутів. У цьому і полягає специфіка 
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технологізації суспільства» [4, с. 29]. Через зростання кількості 
інформації «поява соціально-комунікативних технологій передбачена 
потребою швидкісного і великомасштабного тиражування нових ідей і 
проектів, які б відповідали вимогам суспільства» [там само, с. 23]. Слід 
враховувати той факт, що PR-технології останнім часом стали одночасно 
і засобом пошуку достовірної інформації, і засобом маніпуляції 
свідомості людини (як індивідуально, так і масово). 

Зазначимо, PR-технології вже довели свою ефективність у різних 
сферах суспільного життя, а також стали атрибутом повсякденної 
діяльності в Україні і за рубежем. Якщо на Заході PR-технології 
розглядаються, передусім, як інструмент комерціалізації діяльності 
соціальних установ, то в Україні соціальні організації орієнтуються на 
підтримку держави, а PR сприймається як допоміжний засіб інформування 
громадськості про діяльність цих установ і організацій. Відповідно, 
суттєвою проблемою є відсутність стратегічного бачення можливостей 
застосування PR-технологій як важливого елементу соціальної сфери. 
Вважаємо доцільним використання в Україні інноваційних технологій PR-
діяльності, які довели практичну ефективність у західних країнах. 
Зокрема, йдеться про PR-технології на основі Big Data або великих даних, 
спічрайтинг, фандрайзинг тощо. Розглянемо їх детальніше. 

Big Data як технології в галузі апаратного та програмного 
забезпечення, об’єднують, організують та аналізують дані, що 
характеризуються чотирма «V», де volume – це обсяг, variety – 
різноманітність, variability – мінливість і velocity – швидкість. Технології 
Big Data дають змогу зберігати та розкривати комерційний потенціал 
мегамасивів даних для пошуку цінних закономірностей та фактів за 
допомогою об’єднання та аналізу великих обсягів інформації. Прикладом 
використання Big Data є соціальні мережі (LinkedIn, Facebook, Digg, 
Google+), можливості персоналізації в системах Amazon, Ebay, Yahoo, 
обслуговування клієнтів Apple, Cisco, AT&T, HP, Motorola, Nokia та 
інших компаній. 

На сьогодні найбільш поширеними в PR-практиці залишаються 
традиційні методики ідентифікації та групування аудиторії за соціально-
демографічними, соціально-політичними, етнічними, релігійними, 
професійними характеристиками. Big Data дають змогу залучити великі 
обсяги даних для класифікації та постійного моніторингу великої кількості 
груп громадськості та їх характеристик, які можуть бути швидко 
систематизовані за допомогою програмного забезпечення не тільки на 
основі загальноприйнятих ознак, а й за особливими інтересами; збігом 
характеру комунікаційної поведінки; типологією прийняття рішень; 
психографічними рисами або просто ситуативними реакціями [1]. 

Окрім цього, Big Data PR-технології допомагають визначити тренди 
у різних аспектах перспективного розвитку території, підготуватися до 
викликів часу та фінансових негараздів. В епоху Big Data-технологій 
змінюються і самі принципи прийняття рішень. Першочерговим стає не 
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запит потрібної інформації, а аналіз взаємозв’язку між різними типами 
даних. Можливість зберігати великі обсяги різнопланової інформації, 
пов’язувати її за допомогою комп’ютерних кодів допомагає приймати 
нестандартні рішення [1]. 

Ще однією специфічною PR-технологією є спічрайтинг – це 
консалтинг тієї чи іншої особи з питань організації публічного виступу, а 
також створення текстів для цього виступу [8]. У розумінні О. Ісайкіної 
[5], спічрайтинг – це процес створення тексту, який готується для 
публічного проголошення або виступу перед аудиторією. На сьогодні 
спічрайтерство є найважливішим засобом комунікації і вираження 
думки. У сучасній соціальній системі спічрайтерство – це основна зброя 
громадських діячів, своєрідний засіб впливу на свідомість людей. По 
суті, спічрайтерство – це узаконений і добровільний плагіат.  

Спічрайтер (від англ. speech – мова, промова і англ. write – писати) 
– рід занять людини, яка готує доповіді та промови для посадовців, 
бізнесменів, публічних людей [8]. Спічрайтер одночасно і психолог, і 
актор, і літератор, і політолог, при цьому він завжди в тіні, непомітний 
для громадськості. Мета спічрайтера – передати думки «замовника» 
максимально цікаво для своєї аудиторії, допомогти правильно 
спілкуватися, знаходити спільну мову і привертати до себе увагу, 
оскільки від цього залежить позитивний імідж. Головне для спічрайтера 
– зрозуміти потреби клієнта і максимально під нього підлаштуватися, 
буквально стати ним, щоб «вдягнути» думки замовника в красиву 
правильну форму і забезпечити тим самим виграшний виступ. Найбільш 
поширена схема діяльності спічрайтера передбачає підготовку; 
інтерв’ювання; дослідження; організацію і написання промови [5]. 

З розвитком нових інформаційно-комунікаційних технологій у 
системі інтегрованих комунікацій мережевих компаній та великих 
промислових підприємств дедалі більшої популярності набувають крос-
медійні проекти, серед яких найбільшої популярності набули «Я люблю 
Україну» компанії «Київстар»; «Red Quest» компанії «МТС»; «Фабрика 
зірок» «Нового каналу»; «The beauty inside» компанiй «Intel» i «Toshiba» та 
інші. Ці проекти сприяли задоволенню духовних та соціальних потреб 
громадськості, наприклад, потреби у визнанні, соціалізації, самореалізації. 

Розповідь у крос-медійному проекті завжди сюжетна, побудована у 
формі наративу, який виступає не тільки об’єднувальним фактором, а й 
засобом наближення до внутрішнього світу реципієнта. Залучення 
цільової аудиторії до співтворчості забезпечує вплив на ідентичність, що 
дає змогу об’єкту просування увійти в життя споживача.  

Формою організації активності цільової аудиторії в крос-медійних 
проектах виступає гра. Цю форму С. Безчотнікова інтерпретує як техніку 
архаїзації, тобто спрощення способу взаємодії зі споживачем, бо гра 
виступає більш давнім видом діяльності, ніж культура. У цілому це 
сприяє залученню більш широкого кола споживачів. Незважаючи на різні 
практики застосування ігрового підходу у внутрішньокорпоративних або 
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зовнішніх комунікаціях, метою їх використання в РR-діяльності є пошук 
повноцінної взаємодії суб’єктів комунікаційного процесу. Дедалі 
популярнішою тенденцією є тяжіння до визнання потреб та інтересів 
реципієнта як першочергових, коли діяльність суб’єкта РR-діяльності 
виступає засобом досягнення мети реципієнта [2]. 

На основі аналізу найбільш успішних проектів С. Безчотнікова [2] 
визначила характерні ознаки крос-медійної комунікації, до яких 
дослідниця віднесла: 

 наративний характер крос-медійної оповіді, спрямований на 
трансформацію ідентичності. 

 кінематографічний підхід до сценарію, створеного за 
принципами кліше та жанрово-тематичних канонів масової літератури; 

 фрагментований характер розповсюдження та споживання 
медіапродукції, розміщеної на кількох платформах, що дає змогу 
збільшувати аудиторію; 

 заохочення аудиторії до цільової активності за допомогою гри; 
 використання інтерактивних форм роботи з цільовою аудиторією 

з метою максимальної співтворчості. 
У процесі ґрунтовного вивчення крос-медійної комунікації, було 

встановлено, що вона є ефективною технологією просування об’єктів PR-
діяльності і поєднує техніки перформансної комунікації та 
медіарілейшнз для досягнення синергетичного ефекту. 

Ще однією PR-технологією, яку можна використовувати у 
соціальній сфері, є фандрайзинг, що традиційно орієнтується на активну 
диверсифікацію джерел фінансування з боку фізичних та юридичних 
осіб, державних і місцевих органів влади, а також розробку нових форм 
залучення ресурсів для власної діяльності у соціальній сфері. Крім 
традиційних пожертвувань, грантів, благодійних і спонсорських внесків, 
з’являються нові форми PR-діяльності, які надають соціальним 
організаціям можливість отримувати додаткові фінанси для реалізації 
соціальних проектів [15]. 

У науковому дискурсі фандрайзинг (від англ. fundraising – збір 
фондів) є усталеним терміном, здебільшого він визначається як процес 
залучення спонсорських коштів для реалізації соціальної програми, 
проекту (серії проектів), які об’єднані загальною ідеєю або «вектором 
руху»; систематична і спрямована діяльність організацій, що передбачає 
різні способи залучення коштів – проведення грантів, організація 
благодійних заходів, збір пожертвувань тощо [12]. 

Слід наголосити, що фандрайзинг спрямований на пошук 
потенційних джерел фінансування, обґрунтування потреби в коштах та 
співвідношення з інтересами фінансових донорів, формування, підтримку 
та розвиток зв’язків з громадськими організаціями як з фінансовими 
донорами, формування суспільної думки на користь підтримки діяльності 
соціальних проектів. При цьому, фандрайзинг передбачає залучення 
ресурсів і не в грошовій формі, наприклад, у вигляді безоплатно переданих 
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проекту (раді, громаді) витратних матеріалів, обладнання, надання 
приміщення або безкоштовних послуг, залученні людських ресурсів, а 
саме волонтерів, консультантів, експертів. 

Ми переконані, що PR-технології мають потужний творчий 
потенціал, який необхідно розвивати, акумулюючи досвід та 
експериментально досліджуючи нові тенденції розвитку даного продукту 
у соціальній сфері.  
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Сорока О. В. Сутнісні характеристики інноваційних PR-

технології у соціальній сфері 
У статті представлено різні наукові підходи до визначення паблік 

рілейшнз, що являє собою мистецтво і соціальну науку аналізу тенденцій 
у суспільстві; дії та заходи, спрямовані на підвищення популярності і 
престижу організації; функція управління, що допомагає організаціям 
досягти ефективних зв’язків з різними типами аудиторій; різновид 
маркетингу; некомерційні відносини з громадськістю. Розкрито сутність 
PR-технологій, які відносять до соціальних технологій, комплексно 
використовують методи збору, обробки й передачі даних для одержання 
інформації та інформування громадськості про стан об’єкта, процесу чи 
явища. Представлено сутнісні характеристики інноваційних PR-
технологій на основі Big Data, спічрайтинг, фандрайзинг, крос-медійні-
проекти, що мають свою специфіку й особливості застосування у 
соціальній сфері. 

Ключові слова: PR, PR-технології, соціальна сфера, Big Data, 
спічрайтинг, фандрайзинг, крос-медійні-проекти. 

 
Сорока О. В. Сущностные характеристики инновационных PR-

технологий в социальной сфере 
В статье представлены различные научные подходы к определению 

паблик рилейшнз, представляющей собой искусство и социальную науку 
анализа тенденций в обществе; действия и мероприятия, направленные 
на повышение популярности и престижа организации; функцию 
управления, помогающую организациям достичь эффективных связей с 
различными типами аудиторий; разновидность маркетинга; 
некоммерческие отношения с общественностью. Раскрыта сущность PR-
технологий, которые относят к социальным технологиям, комплексно 
используют методы сбора, обработки и передачи данных для получения 
информации и информирования общественности о состоянии объекта, 
процесса или явления. Представлены сущностные характеристики 
инновационных PR-технологий – на основе Big Data, спичрайтинг, 
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фандрайзинг, кросс-медийные-проекты, имеющие свою специфику и 
особенности применения в социальной сфере. 

Ключевые слова: PR, PR-технологии, социальная сфера, Big Data, 
спичрайтинг, фандрайзинг, кросс-медийные-проекты. 

 
Soroka O. The Essential Characteristics of the Innovative PR-

Technologies in the Social Sphere 
The article presents various scientific approaches to the definition of 

public relations that is an art and social science of the analysis of trends in 
society; actions and measures aimed at increasing the organization’s 
popularity and prestige; a management function that helps organizations 
achieve effective relationships with different types of audiences; a kind of 
marketing; non-profit relations with the public. It is presented the essence of 
PR-technologies that are related to social technologies, the methods of 
collecting, processing and transmitting data are widely used for obtaining 
information and informing the public about the state of an object, process or 
phenomenon. It is presented the essential characteristics of the innovative PR-
technologies based on Big Data, speechwriting, fundraising, cross-media 
projects with their particular characteristics and peculiarities of application in 
the social sphere. It is established that fundraising involves the search for 
sponsorship funds for the implementation of social programs and projects 
united by a common idea. Cross-media projects contribute to meeting the 
spiritual and social needs of the public – in recognition, socialization, self-
realization. Speechwriting focuses on the individual consulting on the 
organizing public speaking. Big Data allows you to capture large volumes of 
data for the classification and monitoring of various groups of the public and 
their characteristics, which can be quickly systematized using software not 
only based on commonly accepted features, but also on the  special interests. 

Key words: PR, PR-technologies, social sphere, Big Data, speechwriting, 
fundraising, cross-media projects. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ 
СФЕРИ ДО ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ МЕДІАСОЦІАЛІЗАЦІЇ 

 
Становлення інформаційної цивілізації спровокувало актуалізацію 

ролі нових медіа (інтерактивні радіо, телебачення, мобільна телефонія та 
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інтернет) у процесі соціалізації. На сьогодні медіапростір включає в себе 
різноманітні аспекти буття: дозвілля, комунікація, освіта, праця тощо. 
Нові медіа стали одним із найпотужніших засобів соціокультурного 
розвитку суспільства загалом і процесу соціалізації особистості зокрема 
й суттєво впливають на зміну пріоритетів і співвідношення інститутів 
соціалізації. Людина інформаційного суспільства є активним 
користувачем нових медіа, аби постійно бути зі світом на «зв’язку». 
Однак особистості, яка не має можливості постійно користуватися 
новими медіа може загрожувати маргіналізація. Отже, постає 
необхідність у фахівці, який би допомагав людям у процесі 
медіасоціалізації. Виходячи із цього нагальності набуває підготовка 
фахівців соціальної сфери, які враховуватимуть: роль нових медіа у 
процесі життєдіяльності та процесі соціалізації особистості; 
неоднозначність впливів нових медіа на фізичний, психічний та 
соціальний розвиток людей різного віку; а також використовуватимуть 
відповідні знання та вміння щодо гармонізації процесу медіасоціалізації з 
метою розвитку на високому рівні соціальності соціальних суб’єктів. 

Теоретичний дискурс проблеми Інформаційного суспільства 
розкрито в працях зарубіжних (Д. Белл, Ж. Бодрійяр, К. Райда, 
О. Тоффлер, Ф. Уебстер та інші) та вітчизняних (І. Александров, 
О. Ожеван, В. Шейко та інші) учених. Фундаментальні положення 
процесу соціалізації розглядають М. Галагузова, І. Звєрєва, А. Капська, 
Л. Коваль, Л. Міщик, А. Мудрик, А. Реан, С. Харченко, С. Хлєбік та інші; 
особливості соціалізації людини в інформаційному суспільстві 
досліджують О. Волошенюк, А. Мудрик, В. Плєшаков, А. Рижанова та 
інші. Розгляд медіа як визначального складника соціалізації дитини 
зумовив звернення до наукових робіт О. Кудашкіної, О. Петрунько, 
Н. Уголькова та інших. Виділенню сутнісних положень медіаосвіти 
присвячені праці В. Колесниченко, А. Левицька, Г. Михальова, 
Р. Сердюков, А. Федоров та інші. Вивченням специфіки підготовки 
фахівців – соціальних педагогів займаються О. Безпалько, Р. Вайнола, 
К. Дубровіна, І. Звєрєва, А. Капська, Л. Коваль, Н. Максимовська, 
С. Марченко, Г. Лактіонова, В. Поліщук, А. Рижанова та інші.  

Однак, на нашу думку, наразі бракує ефективної системи 
вдосконалення підготовки фахівців соціальної сфери, які здатні 
підвищити позитивні та нівелювати негативні аспекти медіасоціалізації. 
Відтак метою статті є визначення напрямів удосконалення підготовки 
фахівців соціальної сфери до гармонізації процесу медіасоціалізації. Для 
цього вирішимо такі завдання: схарактеризувати можливості здійснення 
гармонізації медіасоціалізації фахівцями соціальної сфери; окреслити 
перспективи фахової підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до 
означеного процесу. 

Для презентації авторської позиції щодо виділених завдань 
необхідно означити специфічну роль нових медіа у процесі соціалізації 
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та навести основні аспекти розуміння соціалізації в інформаційному 
суспільстві. 

По-перше, вже не викликає сумніву, що становлення інформаційної 
цивілізації вплинуло на оновлення та збільшення ролі нових медіа у 
процесі соціалізації особистості. Нові медіа як сучасні засоби доступу до 
інформації, дають можливість кожній людині самостійно формувати 
власний сучасний інформаційний простір, в якому вона живе, шляхом 
підбору та блокування відповідних медіатексів. Крім того, нові медіа 
представляють можливість індивіду висвітлити реакцію, оприлюднити 
власні знання, досвід, уміння, навички, тим самим представивши себе 
«всім», що дає можливість особистості відчути себе частиною того, що 
відбувається у соціальному середовищі. 

По-друге, науковцями виділено нові складники соціалізації – 
медіасоціалізацію та кіберсоціалізацію. Сутність медіасоціалізації 
вивчають О. Волошенюк [1], В. Іванов [1], О. Петрунько [3] та інші; 
особливості кіберсоціалізації розкривають В. Плешаков [4], 
М. Угольков [5] та інші. Розглядаємо під медіасолізацією невід’ємну 
складову процесу соціалізації особистості у сучасному інформаційному 
просторі оновленого суспільства; а під кіберсоціалізацією роозуміємо 
складову медіасоціалізації, яка забезпечує соціальний розвиток людини у 
віртуальному середовищі (Інтернет середовище). Крім того, 
кіберсоціалізація є частиною медіасоціалізації, яка у свою чергу 
являється складовою процесу соціалізації людини в інформаційному 
суспільстві. Необхідно зауважити, що саме кіберсоціалізація є 
принципово новою складової соціалізації в інформаційному суспільстві, 
яка впливає на підвищення ролі медіасоціалізації та оновлення 
традиційної: через родину, систему освіти, заклади культури, громадські 
організації. 

По-третє процес медіасоціалізації може протікати з відмінною 
успішністю на різних вікових етапах (дитинство, молодість, дорослість 
та третій вік). Так у дітей не виникає потреби адаптуватися до нових 
умов інформаційного суспільства, оскільки вони народили в ньому. 
Дітям не потрібно прикладати зусиль для того аби адаптуватися до 
сучасного інформаційного простору, адже він для них є природнім, вони 
не знають іншого, тому з легкість сприймають всі технічні новинки й без 
складнощів їх використовують, але у них відсутній реальний соціальний 
досвід і в силу вікових особливостей (довірливість, доброта тощо) люди з 
недобрими намірами (шахраї, педофіли) можуть користуватися цим, крім 
того використання нових медіа може розвинути у дитини невиправдану 
агресію, залежність від комп’ютерних ігор або Інтернету; образи, які 
пропагують нові медіа стимулюються ранню зацікавленість дітей 
статевим життям тощо.  

Молодь являється найактивнішими користувачами нових медіа, 
сучасний інформаційний простір молоді люди сприймають як 
продовження соціальної реальності. Сучасність вимагає від молоді мати 
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постійних доступ до сучасного інформаційного простору для отримання 
інформації. Крім того, переважна більшість комунікації молоді 
відбувається саме в сучасному інформаційному просторі (соціальні 
мережі), нові медіа надають небачену до сьогодні можливість при 
невагомих зусиллях отримати популярність (за рахунок ведення блогів, 
оприлюднення власних фотографій тощо). Але надмірне користування 
новими медіа може негативно позначитися на фізичному, психічному та 
соціальному здоров’ї користувачів. Так, сайт новин Корреспондент.net 
сповіщає, що окрім інтернет залежності, залежності від онлайн-ігор 
існують нові – кіберходрія (впевненість в тому, що у користувача наявна 
хвороба, про яку він дізнався з нових медіа), кіберхвороба 
(запаморочення, нудота при взаємодії з деякими ІКТ), «Еффект Google» 
(користувач впевнений в тому, що знання не потрібні, оскільки вся 
інформація знаходиться на відстані декількох кліків), номофобія (страх 
залишитися без мобільного телефону), синдром фантомного дзвінка 
(слухові чи моторні галюцінації) [6]. 

Дорослим людям в силу психовікових особливостей складніше, на 
відміну від молоді, адаптуватися до умов інформаційної цивілізації 
загалом та до нових медіа зокрема. Сучасний інформаційний простір 
розширює професійні можливості дорослих. Крім того, зріле покоління із 
задоволенням використовує нові медіа не лише у професійній сфері, а і у 
житті, задовольняючи потреби у спілкуванні, дозвіллі, самоосвіті тощо. 

Люди похилого віку мають ускладнення адаптаційних процесів і їм 
складно адаптуватися до нових медіа. Люди третього віку є носіями 
загальнолюдських цінностей, а в умовах актуалізації нових медіа, як 
найдоступнішого засобу долучення до інформації, їх роль нівелюється, 
оскільки всю інформацію можна знайти в сучасному інформаційному 
просторі. Тому людям похилого віку, за умови невикористання нових 
медіа, загрожує  маргіналізація.  

Таким чином, сучасні умови життя вимагають від людини постійно 
мати доступ до сучасного інформаційного простору, аби бути «на хвилі», 
за умови коли людина не має можливості, за різних обставин (не уміння 
користуватися новими медіа, економічна неспроможність придбати 
сучасну техніку для доступу до нових медіа) перманентно бути онлайн зі 
світом їй загрожує маргіналізація.  

Виходячи із сказаного вище нагальності набуває підготовка 
фахівців, одним із напрямів роботи якого була б гармонізація процесу 
медіасоціалізації. На нашу думку, цим спеціалістом є саме фахівець 
соціальної сфери, оскільки  саме ці фахівці відіграють провідну роль у 
соціальному становленні соціальних суб’єктів та створенні сприятливих 
умов для їх соціалізації, саме вони виступають джерелом 
цілеспрямованої соціально-вихованої діяльності в дошкільних 
навчальних закладах, загальноосвітніх навчальних закладах, соціальних 
службах, територіальних центрах тощо. Проте для цього фахівці 
соціальної сфери мають володіти на високому рівні не лише знаннями, 
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уміннями та навичками розвитку соціальності, а також формами та 
методами гармонізації (підвищення рівня позитивних, нейтралізацію або 
зменшення рівня негативних) соціально-виховних впливів сучасного 
інформаційного простору. 

Одним із засобів гармонізації процесу медіасоціалізації є 
медіаосвіта. Згідно з Концепцією впровадження медіаосвіти в Україні: 
«медіаосвіта – частина освітнього процесу, спрямована на формування в 
суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та 
ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як 
традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні 
(комп’ютерно опосередковане спілкування, інтернет, мобільна 
телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій» [2]. 

Вважаємо, що доцільним є внесення змін у план підготовки 
фахівців соціальної сфери, тобто вважаємо можливим додати до переліку 
вибіркових профорієнтованих дисциплін таку, яка б відповідала 
завданню підготовки майбутнього фахівця до гармонізації процесу 
медіасоціалізації. На основі вищевикладених положень нами було 
розроблено курс «Медіасоціалізація особистості».  

Перед фахівцем соціальної сфери стоїть задача допомогти кожній 
особистості незважаючи на вік, стать, економічне положення та 
соціальний статус у процесі соціалізації, в тому числі і медіасоціалізації. 
Виходячи із цього вважаємо, що метою курсу має бути – усвідомлення 
студентами специфіки соціалізації в інформаційному суспільстві, 
сформувати вміння та навички щодо гармонізації процесу 
медіасоціалізації. Вважаємо, що до завдань курсу можна віднести: 
усвідомлення студентами змін у процесі соціалізації під впливом 
соціокультурних особливостях інформаційного суспільства; розгляд 
майбутніми фахівцями генезису та сутності основних категорій 
пов’язаних з соціалізацією в інформаційному суспільстві (інформаційно-
комунікативні технології, сучасний інформаційний простір, нові медіа, 
кіберсоціалізація, медіасоціалізація, медіаосвіта); розширення знань 
майбутніх фахівців щодо явища медіасоціалізації; усвідомлення 
специфіки зарубіжного досвіду регулювання процесу соціалізації в 
сучасному інформаційному просторі; опанування здатності вирішення 
проблем пов’язаних з процесом медіасоціалізації особистості; оволодіння 
формами та методами гармонізації соціалізації в інформаційній 
цивілізації; формування вміння критичного аналізу медіатекстів. 

У процесі вивчення дисципліни студенти ознайомляться з якісними 
змінами у процесі соціалізації в умовах інформаційного суспільства; 
специфікою впливу нових медіа на фізичний, психічний та соціальний 
розвиток соціальних суб’єктів на різних вікових етапах; дізнаються про 
підвалини соціального виховання в інформаційному суспільстві; 
ознайомляться з основними положеннями міжнародної та вітчизняної 
законодавчої бази дотичної до регулювання діяльності в сучасному 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 8 (313), 2017  
 

 308

інформаційному просторі; взнають особливості регулювання процесу 
медіасоціалізації за кордоном; специфіку соціально-педагогічного 
вирішення проблем пов’язаних з процесом медіасоціалізації людей 
різних вікових категорій; особливості інтерактивних методів дотичних до 
гармонізації процесу медіасоціалізації; сутність та зміст медіаосвіти, як 
засобу медіасоціалізації.  

До умінь, які мають опанувати майбутні фахівці соціальної сфери 
відносимо: уміння самостійно та вільно орієнтуватися в теоретичних 
засадах соціалізації в інформаційному суспільстві; критичного 
оцінювання впливу нових медіа на особистості на різних вікових етапах; 
визначати специфіку соціального виховання в соціокультурних умовах 
інформаційного суспільства; уміння застосовувати знання основних 
положень законодавчих актів, які регламентують діяльність в сучасному 
інформаційному просторі; адаптувати зарубіжний досвід гармонізації 
процесу медіасоціалізації; визначати напрями та зміст соціально-
педагогічної діяльності щодо управління медіасоціалізацією різновікових 
соціальних суб’єктів; підбирати та адаптувати ефективні соціально-
виховні методи дотичні до гармонізації  медіасоціалізації. 

На основі вказаних вище знань та умінь отриманих під час 
вивчення курсу «Медіасоціалізація особистості» майбутні фахівці мають 
оволодіти навичками критичного аналізу медіатекстів; розробки програм 
регулювання процесу медіасоціалізації різновікових соціальних субєктів; 
застосування соціально-виховних методів гармонізації процесу 
медіасоціалізації; складання рекомендації щодо поводження у нових 
медіа. В процесі вивчення курсу «Медіасоціалізація особистості» 
майбутні фахівці соціальної сфери мають опанувати знання, уміння та 
навички відповідно до тем присвячених теоретичним основам 
соціалізації особистості в інформаційному суспільстві, впливу нових 
медіа на розвиток особистості у онтогенезі, специфіці соціального 
виховання в інформаційному суспільстві, знання уміння та навички щодо 
зарубіжного досвіду соціально-виховних впливів на процес 
медіасоціалізації, відносно напрямів та змісту регулювання процесу 
медіасоціалізації, форм та методів регулювання процесу 
медіасоціалізації. 

Крім того, під час вивчення дисципліни студенти мають опанувати 
методи роботи пов’язані з новими медіа, а саме: вебінар, візуалізація, 
віртуальна екскурсія, віртуальний колаж, віртуальний майстер-клас та ін.  

Вважаємо, що за умови вивчення курсу «Медіасоціалізація 
особистості», майбутні фахівці соціальної сфери отримають знання, 
уміння та навички потрібні для гармонізації процесу медіасоціалізації 
людей різного віку.  

Таким чином, професійна підготовка фахівців соціальної сфери до 
здійснення гармонізації процесу медіасоціалізації має відбуватися за 
рахунок внесення до переліку вибіркових профорієнтованих дисциплін 
ще однієї – «Медіасоціалізація особистості». Перспективою подальших 
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досліджень є вивчення ефективності запропонованого курсу, 
удосконалення змісту та форм навчання в залежності від результатів та 
розробка нових форм та методів практичної роботи. 
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Тадаєва А. В. Вдосконалення підготовки фахівців соціальної 

сфери до гармонізації процесу медіасоціалізації 
У статті висвітлено основні трансформаційні аспекти процесу 

соціалізації під впливом становлення інформаційного суспільства. 
Представлено інноваційні складові соціалізації в інформаційному 
суспільстві – кібер- та медіасоціалізацію, та виділено їх специфіку. 
Обґрунтовано необхідність у спеціалістах, які б супроводжували 
особистість у процесі медіасоціалізації – фахівцях соціальної сфери. 
Висвітлено авторську позицію щодо можливості впровадження у процес 
підготовки спеціалістів соціальної сфери  курсу «Медіасоціалізація 
особистості». Представлено основні положення курсу: мету викладення 
дисципліни, тематичний план, а також представлено знання, вміння та 
навички, які мають опанувати студенти під час вивчення дисципліни.  

Ключові слова: соціалізація, медіасоціалізація, гармонізація, 
підготовка, фахівці соціальної сфери.  

 
Тадаева А. В. Усовершенствование подготовки специалистов 

социальной сферы к гармонизации процесса медиасоциализации  
В статье осветлены основные аспекты процесса социализации под 

влиянием становления информационного общества. Представлены 
инновационные составляющие социализации в информационном 
обществе – кибер- и медиа- и выделено их специфику. Обоснована 
необходимость в специалистах, которые сопровождали личность в 
процессе медиасоциализации – специалистах социальной сферы. 
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Представлена позиция относительно возможности внедрения в процесс 
подготовки специалистов курс «Медиасоциализация личности». 
Представлены основные положения дисциплины: цель изучения, 
тематический план, также представлены знания, умения и навыки, 
которыми должен владеть студент в результате изучения дисциплины. 

Ключевые слова: социализация, медиасоциализация, гармонизация, 
подготовка, специалисты социальной сферы. 

 
Tadayeva A. Improving the Training of Specialists in the Social 

Filed to Harmonize the Process of Media Socialization 
The article substantiates the necessity of training specialists of the social 

filed to harmonize the process of media socialization. 
The article highlightes the main transformational aspects of the 

socialization process under the influence of the information society formation . 
It represents and  highlightes  specificity of  the innovative components of 
socialization in the information society - cyber socialization and media 
socialization. The adaptation possibilities of people of different ages 
(childhood, youth, maturity, old age) to new media are described, as well as 
possible positive and negative influences of new media on personality in 
ontogenesis 

Necessity of specialists which accompanying a person in the process of 
media socialization - specialists of the social filed is substantiated. It 
highlightes the author's position on the possibility of introducing into the 
process of prepare specialists  in the social field, namely, in the section of 
selective profession-oriented disciplines the course "Media socialization of the 
individual". The main aspects of the course are presented - the purpose of the 
discipline, the thematic plan of the course, and  the knowledge, skills and 
abilities that students must master during the study of the discipline "Media 
socialization of the individual". 

Key words: socialization, media socialization, harmonize, training, 
specialists in the social filed.  
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3. Ваховський Леонід Цезаревич – доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри соціальної роботи ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». 

4. Вітченко Андрій Олександрович – доктор педагогічних 
наук, професор кафедри суспільних наук Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського. 

5. Головатюк Іван Григорович – актор Тернопільського 
обласного академічного театру актора і ляльки. 

6. Головко Світлана Олександрівна – здобувач кафедри 
педагогіки і методики професійної та технічної освіти 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
(м. Слов’янськ). 

7. Григоренко Валерiя Леонiдiвна – кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри естетичного виховання і технологій дошкільної 
освіти Харківського державного педагогічного університету iменi 
Г. С. Сковороди. 

8. Докучаєва Вікторія Вікторівна – доктор педагогічних наук, 
професор кафедри дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». 

9. Доннік Марія Сергіївна – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка. 

10. Дьоміна Вікторія Володимирівна – кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 

11. Єпіхіна Марина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 

12. Зубрицький Ігор Ярославович – старший викладач кафедри 
соціальної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка. 

13. Кавецький Віктор Євгенович – кандидат педагогічних наук, 
доцент, в.о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної 
освіти, Тернопільського обласного комунального інституту 
післядипломної педагогічної освіти. 
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14. Калініна Ірина Миколаївна – аспірант ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». 

15. Караман Олена Леонідівна – доктор педагогічних наук, 
професор, директор навчально-наукового інституту педагогіки і 
психології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». 

16. Коваленко Вікторія Євгенівна – кандидат психологічних 
наук, доцент кафедри корекційної освіти та спеціальної психології 
КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 
ради. 

17. Королецька Лариса Вікторівна – асистент кафедри садово-
паркового господарства та екології ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». 

18. Крошка Світлана Андріївна – голова циклової комісії 
фізичного виховання, викладач-методист, вчитель вищої кваліфікаційної 
категорії ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса 
Шевченка». 

19. Кучер Анатолій Васильович – кандидат педагогічних наук, 
член-кореспондент Академії економічних наук України, докторант, 
доцент кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва 
Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. 

20. Ларіонова Наталія Борисівна – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки і психології Луганського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти. 

21. Ліннік Олена Олегівна – доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри початкової освіти Київського університету імені 
Бориса Грінченка. 

22. Ляшенко Віталій Васильович – викладач, керівник ФВ, 
голова спортивного клубу ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ 
імені Тараса Шевченка». 

23. Максимовський Микита Ігорович – аспірант кафедри 
соціальної педагогіки Харківської державної академії культури. 

24. Мальцева Ольга Іванівна – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». 

25. Мокляк Володимир Миколайович – кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

26. Мосейчук Юрій Юрійович – кандидат наук з фізичного 
виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри фізичної культури та 
основ здоров’я Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича. 

27. Онипченко Оксана Ігорівна – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 8 (313), 2017  
 

 313

КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 
ради. 

28. Онищенко Сергій Сергійович – аспірант ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». 

29. Павленко Лариса Сергіївна – вчитель початкових класів 
Харківської приватної загально-освітньої школи «Початок мудрості», 
доцент кафедри корекційної освіти та спеціальної психології; магістр 
спеціальності 016 «Спеціальна освіта» КЗ «Харківська гуманітарно-
педагогічна академія» Харківської обласної ради. 

30. Петрушкова Анастасія Миколаївна – аспірант 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 

31. Проскурняк Олена Ігорівна – доктор психологічних наук, 
завідувач кафедри корекційної освіти та спеціальної психології 
КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 
ради. 

32. Рацул Олександр Анатолійович – доктор педагогічних наук, 
доцент, завідувач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та 
психології Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка. 

33. Роганова Марина Вікторівна – доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри теорій та методики дошкільної освіти 
КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківскої обласної 
ради. 

34. Савченко Сергій Вікторович – доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України, ректор ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». 

35. Сарнацький Станіслав Володимирович – старший викладач 
кафедри корекційної педагогіки ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 

36. Сергєєва Вікторія Євгенівна – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри романо-германської філології ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». 

37. Смеречак Леся Іванівна – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти 
Дрогобицького державного університету імені Івана Франка. 

38. Сомова Олена Олександрівна – аспірант ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». 

39. Сорока Ольга Вікторівна – доктор педагогічних наук, доцент 
кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

40. Тадаєва Анастасія Вадимівна – кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри соціальної педагогіки Харківської державної 
академії культури. 
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41. Чепіга Віталій Трохимович – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри музики і хореографії ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 

42. Чепіга Ігор Віталійович – кандидат педагогічних наук, в. о. 
доцента кафедри педагогіки Краматорського економіко-гуманітарного 
інституту. 

43. Чугай Сергій Миколайович – викладач кафедри музики і 
хореографії ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
(м. Слов’янськ). 

44. Шароватова Олена Павлівна – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки 
Національного університету цивільного захисту України. 
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